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n~p:r:wos c nppeJ'Ia~.iír.:-; no ~n]Wcmo 'l'l'ilmnal 
F'cdernl ) . l'ags. 3H3 a !lHG. 

A prnposil.o 1lc nmn noticia do Jlai.z ). Pngs •.• 
4.12 e 4!13, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 13: 12+ Pág ina 71 de 1~ 

VIU 

'VnntlePiey ;le ::uendonçn: 

( Ju.~tili•~a~ ilo 4ln au:wnda 'lo Sr. An~·eJo 
"-Netto). Pog-. :!Oü. 
~ Pc.>litica elo Ala!';)a< ). P~~' · (i~;~ o G27 . 

"Wence•1au Dra2: 

( Poli(i(·n (]f~ (Joy:lí: ). T'ntt:~ . 7 "·" ~ 
{ Pollii r. rt tte noy~· ~ . Ht;:-; pn~la :l·-~ St•. H t:•r" 
m~n Clgiirlo (l~J ).1nrac,:, ) . P ar::~. 73 o 74. 

( .\rt·end amonlo ela F,,l,.adn de P c,.ro <lo P n
J'anú ). P:l!~ :o:.. ~~~'-: a :=tH . 

( Pf·l:l ül·d em )~ l}nK=-'· .uJ ~ G4~~ ~ 044 . 

.A.PPEND:I:CE 

Pa••"nho .. Mont.en~gro: 

( :\JI(~l'U (:i"w rln r-n·or..~i':i:-;.0 tJ (lo j nlgnmfln f ., •l u!: u p .. 
pdla~ü~~-- ,~ a~·!:n'a\·to~ uo Snp1•emo T r ibllli d 

Follm:al ) . 1-'ug~. ~~ a 1:1 . 
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MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLU~ME 

Alteracãot 
Dai:i commi~ni:les pcrnHtnontc~ da Camaro. ( In

dic,lção <l.n ,,._ 11Ic<loit·oo e Alhuqncrq<te.) 
P;~g;:;. 270 a 272. 

Do prol'. ~s:So r~;-~im.on\.nl !.los prr.jcwloc!. prti'ê
ccl'e.~ onrN[Uo!'lmcnjoR a.atgmont an.Jn r:r~ando 
•!i\fiPI~Zn ou tlim.inuin1lo r•c(~rütn.. ( Inllicaçi"t() 
1lo ;-;r~ Ely~eo GuiUim·mc.) Pag-~. 2tM (l 2Dr). 

Do prGeP.~:m ele jnlgamcnto (te a.gog·ra,~os e ap
pell~ç~cs no Sllpl'ctno'l'rilmnall<'edcrnl. (Prn· 
,i"<'l(o n. H)7, rle J\104.) Pags. 393 n 30G, 417 
(' -~ :.8. 

Dr1 lei n. tHl: 1lt"! 1-i tlt~ noveml11•o t!i! 1i~OO. t'(!-
1:~.1 i\'tllilmtt.c :í;-o; ag-un:o; dcnmuin:ulaio; ~yplt:ln, 
::;oi la n nt'l!l(Wft~:.::. :11•tiliciae~. ( P;•ojl1 (~ 1.o n. t0.2! 
•I•• H•Ol) Pn;;. r.w. 

AJipllenctoo: 

Do rt<•l. t" 1ln rlccrdo n. !l~.~. r l~ 1~10?. ( Po•oje<:lo 
n. IG .\. d•' I~ICH.) P~g-.<. '71, ~~. 82, !tl, .1(17 e 
-10.~. 

Da ·1.,; n. U8, t.lc !8.1:~, no pt•epn•·ntloo· ria F,wul
ll:hiH dll ~Lnd fcina do lU o tlc~ .lmHiJ•o , D1~. An-
1 oni t'l :'o;!tll.ami ni, c(_)n,;.; i1lm•a ndo .. o h~nt f~ ~u h .... I i
tnlo. ( Proje,do n. t.~L. de 1!104 .) Pa~>. 2!!.~. 
2'1!\. :120. :.l~-i. :1.12. 4C~i . 42.2 a 42·1, 4:l:l, t,;,!l, 
t.?3:"J n 40.2, t",07,. r.os, 5~2. 4102, t>O:l, (}.i8 e tnL 

D·> p<•oco'"o o pottrtlirlntlc de cont•·nbando uo" 
in('ttl'RO" no Tl'ai.ado de Ma.b·icl ( l'1·ojedo 
n. 208, de JD04.) I•ag.<. 710 u 712. · 

Approvaçiõot 

Da con\'e n~tto :'innila.ria. h:t.lern acional onm as 
Ropnhliens do Pral a. i i'<'O\ccto u. llil, do 
HIO!o.) Pai:'"· )' I , !H, Ua. i~.S, 201 a 21)1, 207>, 
:.>tJi i, :2(10, '272, 8CXI , Si4, iH» c :J2 L. 

Dl\ •··l' :II o tio üc {~ommol'l:iO n :J.mir.:Hlo com n 
Per~ ia. ( Pt•ojcdo n. ~07, de 1\10·1.) Pags. 
'701 IJ 'jQ_:.?. 

-"•FIO do• Invalido• elo Patrla ( P1·o. 
,wetn 11. 1117 .\, •I~ l\~14.) Pu:;:s. 2, 11 :1, t;·,s 
;W! , ~ll-,, 2~>H, 2ti0, 11::2. ;?!1::;, :JOO, 81:1 r ~H. 

A.udltore• tia guer1•a e d<> mm•inhn. ( P<'O· 
joclo n. n;, C, de 1H04.) Pa;:ri. :m,, !Hü, !H7, 
~\12, 4(M), 4:J:l. 4c>H, r,o~, :;:)2, c.lOO. liO!l, G4S . (;72. 
t)!)0, 7 J~l (' 7·14. 

yoJ. Y 

Da@es para nT'f!·nnisnç~o de1 umn un i\'('=r·;:;i ,i tH lt.? . 
( Pt-ojcdo n . 147, <lc l!HI4.) Pag-s. 2-i4 c 24~. 

Concesaiio <lo montepio a D. J <lliol.a Dela• 
maro. ( Proieoto n. t \:3 A, rlo 1n04.) F a r:•'· 71. 
82. 1l:l, 108: "l;iH, ~l~~. ~fllj. 2GO, 272, i? D~;~ 2Pc1, 
:mo, ~''' " ~li'-

Conta;;em: 

De a.nli~u,cl::ule nos ollicin~s 1lo cs..r.t·t~ i l o. df' qn t"' 
ll'nt!l :1. L~o.1i 11. ~~~1, i)o 7 ~fc j:tlH'"iJ'O /lt"! Hll l:: , 
( Pro,irolo n. tü7, <lo\ HlOI.) 1>:~~·,. ~o !1, 

no lompo :10 1nh•A'I':lphl..\1<1 .14'1!-il:~ L ('O jl t)lt liWJ Ih• 
Va~L·-nnc~((C.!oi L:alu·al. { t1 1'ojr·do _n. t:",j, di' 
Ht(H.) 1'~.~·~. '11. X:J. H-1. ·I uü i! :10.-.:4 

n~ \l!lllp{) t\(),1( J'LU)(:i.: ion ru-in.~ vuhl j . ~ .... ~~ qn.;~ I i 
\' O l'I~IH :O:f!l'\'ii{O Il:tS: e~lpÍI-:tlll:lS du:-; !lt li:l u~;.. 
( t•,·oj!!cl o n. 1\~j, <la t!IOí.) 1 ':~~· . 411. 

Convenlo ole 1\lodrhl ( h11li<'a•:iin d11 ,'-:,·. 
~lndíl~l'rti'i. L' .Atlllll(llo.,O•(pW.) 1' :1:-l"·"· ~. Ju :l r,L~·~ 

C~enoiio. no Di1itl'ido Fú•hH•a\~ d ·~- m!l i!'\ dnh; 
nlli1~in~ tlt.l t:dn-~llirl"' -IC1l"lo1ol:i. (Pt't)jPdu n. ~lO, 
de l!lU.L) l'a~. •; t;?. 

Credltor 

De l :178$<lG7 pnl':l. p:t~:"'mt~nl.o tlrrd1lo -~n m~sl t'(! 
\i e mu . ..;iea (lo r~~ I incl o A:r .... ~u.:tl d o ÜlH'I'ra do 
Rio GL·aml c •io Sul, Lonl'r.nco 1•' . 1la Cunha, 
( Projccto n. 244, <lc HIOL) l'~g,, fl c 1.0 . 

Dt' 2Q2:&Jzs282, •upplcmenlat• :i l'U)u •íen n. 12 
do art. 2r. d" loi n. :1.-f!i~ . 11~..~ ::u d~ tl(':~.f' nt).H'o 
de 1903.) Pag·<. 9 c lO. · 

De i : ~,rt3~ pnra r•ngamcnlo .. lcvido tl.O:-: ln~ rlleii'OS 
•lo Gentil H01Úem tl•l Alnwi•l n . { P•·ojec lo 
n. 166, •lc HXH.) Pag,. i!!!.· I~~ • .:!0-1. 21.1ti. 2GO, 
212, 2\lG, aoo, ao1, ;Ho, ~17 , :12-L :1:1.-:, :l-i~ " 
3\)3. 

Dn 237 :<1Hi$!HO pn1·a pag·amcnlo <lc•·ido a ~Iu
uocl Josú Daioilo~. r'tll virl.ud•~ d l': ~~ntr.nca . 
( Po•ojecl.o n . 11:1, ri e JnOt) l'a)!' · ~;).~. iM!I, 
llT!l , 29;;, 2Qn, &11, :J!S, :l~->. a:1s, :JH ,. :;!1:1. 

De 42:.\&llj\ pno·n pa~amento •lll .tia<• in< a li,·eae'l 
daK l't•)•J•o .. ,·ins 11:-~eaH:-ia lla"io r=elil U n l f10. ( ~'l'O
jrclo n. 1(1.',, 1lf' H)04.) Pa~c.;, ;t~i -? . :!~ .~!;~ :101, 
hL~~ !1~ü~ 0.~~ l~ fl?.'L , 
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I~DlC~ 

De i3:734Sf!00 J>nJ•n P"g·amonfo rlr.,·irl~ n ,Josr; 
Luiz Pereira. (Pr·ojcclo l1.1i!l, <lo 1'lU4.J Png,. 
2G3. 2\lG, 30l, 8HI, nL ~.JO, ~R :ra "~iiO. 

Dn 290~~68$-if:J ,~ j1.1l'll F!lf~'Imrqdo-~ rl j•vJ ,In~ :l B:n·
llâlH! }[ol'f':iJ·n· Lnpc.'l (" Bt':J('Oii.tiOI & h·müo,;,, 

( ~t·o __ i~~.fo !1· ~"i~, ~~;~.H~~ ~ '~.) }~~~~:.,2i.h'1 . ..., _2~i-'t. 
2(}.1. Z.J11, fl:Oi, oJI .. ! '~"'·I •. 1-l-..l. •l·i•I.•Ood r. •H.(/. 

DQ 14:1t..\l$7ô8 V:" I'!'- pn ~:'lnwn\() tl(\ grnl i_til ~at; Gt'·~ 
~ cmr.•l'('-~:ldO:'i llt\ ...:\fhfdnb!1~ílt;.i'HI (ln:.. LíJJTei c,:-; 
do DhdJ•ir.to Fctlr•l'tll. ( PN•jr•do n. l."'~. d_(: 
t!ll).l.) f'og, ·. 2!H ~ ~~~.. · · · · · 

De 5H~Jj~9. ou1'n, r Hn-1::10-i::;!l -i ~,, pnpd . p:11'n l;n
~~·am ~n l.ii 'lr~ di\' ftb . ...; d1! C\ ;<O('l 'c~ [t"· i n-"' li ud f)-.. 
{ Proie!c:lo n. ·jk;,, tle Ht;i-1.) Pll!!'s. ~:11. !1:'1:?. 
:WI, :JJ2, fo0;1 , nl, .tn, -HO . .\41 ."-1:-,!l. :..08. ;,:12. 
•XfO, GO:~. d4Sl 1;;: 1. !j72~ fí!)!_l o '7 L2. . . 

De 1:_7Gl$2d0 para p:tf!'<.ltnt'q~to r~0 ~T:-t.liíi·:~~X~~~ 
(le\'Hla ao }l::H:hni'CI .fo~qn11n C[\JHpO~ Po!'\.o, 
C'X-tüCl'c-d.:wir) (lo -b.1'dlm HolnniEo. ( Pl'o_jcd<• 
n. 1-DO, ilC H'll•·1.} Pn!-!:o:. -·W~~! li-iN, ü72, t ·,~-~~. f ~!'~ I 
"-rw. 

])o 7;!:t;iJ:1~()()(j ptll'<'l p!tf!fiJllCI)t.(l dn ~n),\·ronçl'íCl'i 
n 4<· Am<IZ•JU ~.l_c::un :\avig:.Lion Comp:t·ny »: 
f._Pm.i.cd n."; t~,~· 'l~' lfH,)1·tl ':r"'· ·11H, ;,:l2, 
WO, h03. MS, (),~, b.~l e , 1.,. 

X'H -1':3 (f7$1)~){i1 p.'l.l'_:). pflg'~11HHII() i\CYiíiO i10 Opt1-

l':ll'j{) El'flf\'\lo .{..tl.t~'Í<l!W Mal'l:iu:<.:·. ( l'n•jcc..:\o 
n. 2~H,l~C i5!CH.) Pnfr~.-4-JU."·-H·l~·;_) ,i~~ n-r~.,(;9~. 
GIO o i"tC. • . 

Dev.:>luçt'i.o <lo pcn<ão a n. 1hria Gm·olin~ 
~ahuco<ln A1'a11jo. (l>r·oj"<:l o n. ~2 13, rlo 1\)(ll.) 
J'lug. 8-1'7. : : · · · ·· · ·-·; ~:~-, 

Dispensa do St•. B01·ho,n Lima ola c(JI!lrnhsiio 
of)po.ái:.tl"-'dc lcg·hslaç: ?i~) sóhl\~·íi1 ÍH{1~: Püg_' .· (l5-H·. 

. ~ ·. ' ' ·.: ' .. ' 
Elevação; 

J.\._l me_~a .tlc !'CI11tn:-. t-~~ a;.~. ( ~l a~~·~ ~1ft l: ollt~~~~.fiJ'ia 
clC'. :..,, Lllh, ·llo·l~: s l·::Hlo ··,lo· Hiü Ul"rtiJCf<:'do 
Sul ( 1'rüjodn'n:· .l:l:2·A .,,., t dH' )'. Piog-,, !r, 
10, 71, 82, m" 108. 

A' ~nh.::t{InH~j .;;1.J•<aÇü0~ ~l~ :lg'PIH:iil (lo ~~~·r<~io 
<la <:irbilc 'do Rio'Or·:rti!li'. ("Ptójc•Cfo ti: l!G 

ri o l!lfH ). P~g·.< . 1!2 o ~jti. 

Equlpnra~ii.o : 
Da~ idadc:11. para n t.on)vnL..;ol·ia. do . .;. c,m..::i:-w/oj 

tlo e-x~1·c.il:o c da HHn·inhn t-w:•l r tH'fl:·d:;{~ 'àó..; 
cwpo' 119 ~au<]~ ( ~'r'•>joci~> 11, ol•:·l~H.~l), 
Pap;·r:. 1U-n H/1 P. ~an; 

D~ nll'il tHll'.-?!·a-dh P~ncilt\:hn:t th! . .:;;:.n ta C!l ii!:J
. )'iná '( p·,;djndo' H. t;\; 1\(• 1ll0-i"}. l~:~ tt·:-..·· z:-~;, 

o 2'>fl. ' ' . . . ' .. 
Dn D"l<1gn~L:1 . Pi.-= r.:d df':.. 1ti ~~·t n_ ~ ~·o:-t-: 1~ ;\ ~ln 
, ·Pür~na (Pt·OJl'C1o n. ts, df! -1\lOA).- ·Po~~. ~-n~ e 

~:~ •. 2 n ~)~ I. · - · .- , · ~- · · · · 

E~t••n<ln de l'erro t\L1 S. l~oulo n Cuynhit 
--: ·~ ~~t·o_;,~c lll .. n.! .. l~lr tl'c ~~-~li.q_. V a ~·:-;. :t1;_t ~:1-1 ., 

·~· )J . 

l•ulet"erlmento : 
~ , . ~. . .. .. 

·n("! \un auxil._iiJ ·pr:c't~lliuno a AlC~·<'An 1le ..!~1:an_jo 
·n ·Silva para ptihlicnç;í~ d'c litH. ~(,.~nHe aJ
Imm· dQ lkn~il . ( l>nt'cem· 11: D r1o l\.l.t).l ), 
l';tg>. 100, :1.2ú; 824 • 342 : ' • . . ' • 

De pol'ü:..ão·_n n: -il!n1·i r~ fljiJt v (ln .-\1·~1nj o Cm·
. r~ia ( PaPoc~n· n . z.>_~1~ ·· 1\lO-I .. f·I~a·~· ; 11~. 

:1~8,<20~; 200, 21;0, il72, 1:'9_{), 38. o 3l.i . 

D<" pa~.~c~ a r..~ oprl':n·io;:; dtl Faln· ica de C.n t•tu
l'-f~o,.: {\ arl'ificc~ tlr- f!'tlí'l'l' fl ( P:'lrct.r:~r n. 24 de 
~:-Jú~ )." ~f~l~;;:. ·í J;1, J;,; t. 2fH. 2dG, 2GO, 272. 2tlG. 
..ui o . .11. 

D(' liel"'n~n. a .f o;,_(. Ci'\.~~t :-tno Al\·(',.: XPY(''~. pra
l.ie~n\ ~~ do:-:. Corn·ios 1l-r :\Hnn~ G( ·1·a ~:-:. ( P :l
l't't:fl' 21. 2S l1i• 1!i0i ). 1? ;..~.~~ . ;~l)2. !1-~-l. l' 8:~~l . 

D(• p~g:nmPnl~ ,.,~ tru :11d ~a . ~h~ :1i í : ~OO S-~00, a 
,lo .... ~~ .Aulonw de A1•nu.r() \- a ~.f'n tl t~P J1 n ::;. p0 1' 
.:: r~n.Í t;fJ ~ ~"~l'l~:·d .;Hln:o: íln-pair. ( Pal'f·(~(' l' n. 29 
<lf! ·t,~~ !-i. f. t),~~~- -.~t;?, ::tq:l ~ :-rt~L -:·:~:t ~~ ~~-i2. 

Dt·--p{m~~;io, n lJ, ?.fa1;in L rt\11' :1. ~ ffll'qn c: ·~ d o:; 
S;,m\(J.'\ ( .J•nr~'~(~l· n. :~0 ~l t~·1~tOit ) . P:-.. y, ~ .. ;~4 0 . 

nn pr:~t:-:íio. a D. :\lnria .fCJítqniB~l tla ~;h \ \'a 
( Pat"<•c<,l· "· :11 •lo 1\~ l-1 ). ""~··. ·lfli e ~\1~. 

V~: V.':~'·:iio ~ D . .Taol[!lt A yt'''" -~ 1 :\ l' lin s (l' a·· 
i.'CC(~ l' n • ,}2 I li~ H:O-'i. ). 1-~a ::: . -10~ . , 

De pcn;.;ã(l. a D. Con~(n tH: i~t •f o J'l'é"' d3 S 1h·a 
Ca~Ll'O ( Putecgl' n. :r.~ d e 1 ~)tH ) . P nJ,! . 4ll8 . 

D~· pnn:-o:i.to, a GuillH~l'm~ Anr.;·n .... \ n UouY~n 
( P~l 't'ClW n. 3-1 d e tno-~ ). Pu.!!' • . 11JS. 

Dn Lkeu~a rw a~r~~~·,~:-: .l o :~C Vl·oír a ·1l a Rno;:.a 
( P>r·ecer "· :lG ,],, 1!~}1 ). P nf'•· n:,4 , ü0<1, 
i 1~ e.·71!l. · · · · 

Dn l)'t·a~o ·.l;il.l'O pt'(lpUt• dkot'Cill ~ n:. Gu_HJ~el'• 
mina Clu·olinn 1\lo.ul { 1_)fu •ec<' 1' li .·:~~ dcf l t1~~4 j. 
·~:~w~ : -~~i~--n~~_: : fi:tf.~_ l'-'Ti~n · . 

B?f?~.~: 
n~ um onno. (1(1 P··· Jo.•i• Joa rJUÍll1 •1~ Oli· 
· · \'üh'ü Fônil.ccn-, l~ntc. dO. Fu.cublnt~c üo Pi

l'<~ito <\o' 'Rúcilo (P i·ojeclo 11 . · iõi> de HlO-~ ). , 
Poo:rs. 71, Si!. 83, fiS, ! 08 n 208. ·· 

De ,i;n n·Jino, :ao Dr·. A'rtlnú· de 1Ii<'üJlola Pa-
:- c11~co iJI~pccl:o l· ~ . ..::·anl ~;a t'i o ( P·ro j·oe tcr~n·~ f5l 

de !D04"'). •l'ü ~'· 71, S:l; 01; w~; 10~1" 207. 
Ilü um &11110, no n,.. ,\l l'onxo Lnj)co · Úaoh :Ído• 

morlieo 1lo e~r·nMo ( P ro.i.,eln n . 1::0\l r.lç 
H)fJ1 ) .. Pn~;.~ . '?-l. ~:1, !l~. 1~1H t• _ ~O~ . 

Pr~1· l:il' fl ,..:ú i'l'~tlj~lt) J·)nhiJHi r(- ·,on ~J'· • . d~pulntl o 
· l':rdnil Hr·z<'n<k ( p,, r·i·o: e r·· n. 2G d,,. :l\lt)4 ). 
~")~~·~. 1_r· :~·~ , -~~~~ ~:.;:~. 2!~-~~~ :~11- ~ :srf7 ~ 

l~~ ll._!~l n~l ~t:~·. ~ ~}lr :Li'·~ ~o-~·:\ ~~~1·c~,- I ~·l ~fp'n
~ lll~l~ ~il ~-~!l_f'~~:- ~~ ~ 'll· q. '1, ~-~ r ~~~~:~·; ·~pho.-1· ( 1 r~
' i ~•! lo · 11, ~ 1\) <11' l !lOí ) Ptlg:> . HlQ, :?7.~ • . 2!la, 

~llil: ~•JI, :117; 3!8 ,., ~21, ' . 
l)f( ~-t:· i l" . J)tt~~n~ ·,:üi ei~~bú! ~ ·· i t '? :\n~·u:-. t.o do 
. ~ Hflg"fi ~~o ~·c n~~n ik n(~q.{(~ ~ ~nll- ( li !· f~J\. Ol: tia 

~:· !Ih l:-if\t\ ·.,l .í\ T·~s l:l' ;i l l_ oi · a(~ \~1e: l~~"1·o . C 6í\ trai d·o 
lh;~1. ít ( 'p..i, ·F·,,1,, Ir. 'fi'! ilo-. ' l:til1 ) •. Ph~ ~ '1G1, 
27i. 27::. · 2~);;_ ':2~~) • . 30·1~ ·:3-t S, :1Zl e :T~2 . . 

nr~ \lnl f\11HI'' 1 ;\ :\nloHi l) ri,CI.~I' all ft r~ o ~3~:~. q o. 
c •)ll lliH~to •• 1b~- ~ia dn "' ~c d~ E~tt · ~Hln ti o li m)ro 
Cr. itl Hü d'ü H• ·~zíi· ( Prnj,,t•l o n : .·1 ~8 ·rlc \00.1). 
r~:~Ú~ · o~~.~z, zn:1, 2!1~, .301: . .':! ~ ~- :1~0 i 3.2-1~· :l.H . 
. \.\2 C· ,,J.J . • 

De lllll nu no, :1. Gnl.t~•j (\ 1 .-\ h·r·~ th1 .\ :aunlntj~ . 
dt~Spadi~in !e 'la l.ll'I.PLl d l't tt-ia· Ü L· i· aJ,{a Guc r· r ri. 
('Pro.\c.\f;lo · u.· 12:--1· df' 1 ~'0-t ). l')ng-i-i . ;tu:1, ,'l2-L 
:l:18, :-~:n ~12 ":n:-.. . · 

De nUo nwzt'~ . :\ü n_,.. \"\1\ppr~ ~orlrlg·\te . .; d~~ 
'1\ 7:1'Yfl1l'O.~ ·t1ü z su~}sqt n l.o; ,, a · sr>eçiio ti b ~r~ · 
)~ r.l nltü(~ { ~-'·tOiodo n. 1~2 · d(' ·}:it).-i). ~J:•~;;-..:. ;11H-, 
:32-l, ·3:{\l, !34.2 o :w8. 

D~ um a:·ino, np1 pt·o~· o~·açw,_ a B~~nlo, .To :~ ~~ 
' da ·~ \ h : h, ''C'an•l t~ C I o·;•- (l il ' Ll•eul , fl<l . E-:f.i~::til tl f:! o 

l~e<' J~o· Conh•:i! 'rlo Bt'n>.il ( P J•ojcclo n ·." 20:> 
de '!004 ),''p~·gs. w 5, 699 ~ 7l6i ... 
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ira'rca~ de Caba·lca c-1\c eommer<>ío ( Pro· 
j cct o n. ~320 d e 190~ ), 'P al;:, . !J c Uu " 1\W). 

M'·a"triéul~ tlos n~l·i t~io n..; · ,lu .,rJs<.n·~~it<, ." ~,:'! ,·-'· l~>
colax 'J'actk<i~ e de l'rtpa 1· a lol'iv~ ( l'ruj<·cl-o 
n. '203 de l!JQ4 ). l'~g< . ;,S.í n ;,~H. 

J\ten'.eaffe.U : 
Do S1·. Prc.;itlcntu L\a Ré1•nblioa , ovl ici l antlo 

o cr cclilo de 4:07!)sjjti6, para pagalllonto. ,\lc
''ido ao conlmissado ccra.l tla ·al'1lladtl. Jorto· 

. Mari a R<t uw< de p~, rràh iúrc. Pag~, I c. 2. . 
Du S1·. l're~hlont.o tia Rcpnhl i. c a, s ul! luclt cntlo· 

á cou~idct·a~ãu do Gun;.;TC.'$~V o (.ralado de: 

!l '~t·iment'o .!la ha~c,ada tlo l'a t· nn á ). 1':1go • 
• j:',a (\ 3:38 o •J~tl ~ 3:J~ . 

:\ D. l<lo•·a IJ iw irvo ela Can.:u·~ Li111a ( P t'C-'" 
jn_ol.o ns . . I:H J." HJIH ). Pag,; . H.\ , ·l!3, ~~~ . 
l!tJ-1, iúti, .2ti0, 27.2, 2\15, 2%; 300 (; 3 1(;. 

I\. ·Ltll~ H.a \'Ul ttndo tlc Lima~ cx-cubc, ~lt~ cs .. 
<[ttatl._m ( ·p,·o_jcctc. it . 18·1 \lc JO,I.j) l' ag> , 
a2.2, a::w. o :~4u. . 

.\ ' viur;J d,, Dr. J . P i>.,tn o Guhizo ( I'ro_i cc!o 
. n. Lle WO·i) 1-'~·~;-;. ·il·i, .j j ~, e ·ilü .. 
. \' viu,·a t.lu >Climtcir do hllJ><>l'Ío Dt· . Gaspat• 

tia t>ih·cin l ?-!a t•tin~ ( J>roJeClu TJ . 131 A de 
1\11}1. Pai:; . 535, lüuitc~ (~ utr~~ o J3rat.i l c o B~nadu,•. P~g . V5. 

Do Sl'. P r'l!~ i tlculo (~ :t RQpn.hhc~, dubn_1cttç n.t_!o _ 
~ f con_s.idc l·~~âQ llo ,..Cvngrcs~o a. C(J,O.\'lJJl.t;ao~ Pel•inle-suo: 
St~.n i t urh\ tiüer·uacionar as~ i gnu-.tu om Pal'i7.~ ~\o~ (llncci on ~J.:t·i O:s .c.i"J ~ l'cdcr\le~ do cun~ig ... 
Pa rr . H5 . DUI'CII\ ale dúUZi 'L crço~ de :-cu~ rontiu_lCnto~·, Du ;<;;~· . P r csi,lonlç _ tl_a l\c!!u4J.ic;~,, :;o)ÍJ:.il• ',t'fu nton.a lm eu te , á Goopctati,·a dos t 'uncc io· 
crcd ilos ,pat·a 'w•g_'! ut~'ll ~? ... ftc scr .-i~}>~ cil'u- n8rio., P u blico; ( l'rojcdo .1\. H~ <lo 1004). 
c\uados 110 Ho~p1c10 ;:>i actoltal de AhémHto;. P a:;.;. 31.H, 3U2, 4~i . 433, 411!>, 50S, 532, üVI.•, 

-P asr . <w;. -- .. . , •· • , .-. • li(ÍI, - li02, ti03, ti47, ii~S, Il'l2, 1i% àtiU8, 6Vl', 
Do :>Í'· • . _, i·e~ i{fcr;tc da·· n·epU}Jlicâ, ,;Ql"ir;it\.lnt(o. 'TU., 71:J o 71U. 

o c1•ed _ito de 72:S;>3$\)IIO~- P~''l!-, pag\'-1!~~~~~(), de, Ao~ ··i,_;(, .. 1aill·().' <t••c lh'ercm, v·· elo 1,ucno~, u m stthvencõos a ~ 'J\m~zt;tn S t cam );aYtgatiOn 
1 Com p'<fiÍv L_ ._i,liít __ etl• . J>:ib_'_ .,_ 00,'• .. _. · . _ ! t>r:cp.1ra!ot:io,_ <lc condttÍI' O CUI'o() po o H)'S• 

' d 1 li 1 1 1 t ema de exam e• P~•·ccl\ado• . ( P1·c.jccLo n. 20u Do Sr. Pt•est · ente <la Reptl l c:t, ~o 1C1 ·nJH.O I I'J() i ) I , ,. tr ()56 6W c 00 0 
a 6tl..bs t ituição <la t õlbclla do uuu!Cr'? '!. cl~'i~C. .. 0 • • o ,.:; . J;J, , 1 .. 

o ~:cnc!~n.~ntok dos ~mprêg·adO~· ~.o .I.:Uho"ra ..... ~1_.: 1 •• ~~~~f;:io·~.-·a.u.~ · ~~l~l1 u.f~L: ilnenlú.s de -~t'n s i na 
_to9_o N~?'?.ll-~) .ti e ,<\Jl.Ul~sos • . I a., • ?•,f,, • suRcriol' n ;;c<:.\\~úano ltt Mhldos P?lo~ E; tutlo> 

Do St . l J cstdcn t c d.!f ,Rcp~thli~n0é!>hcttnnt\ ~ tolo Dist~·•clo ,l'cdcl'nl ( l"ro1octo n . 292 
a abcrtu~a d e Cl'edtll! pau li~Cl!-Jj.•a_~u? <lo.: t l. t'J()3 ). p 0;,, , 2!l8 'a 24'4 . ' 
a;;tabclc~uncn to8 publt,~os <lostmad os a ullcl' . .. ' 0 

' · . .. " . 

na~ão de '!-lienados ; Pag . 1?5-i. · . . ; P..Orog~Ç'ii9 ·,it\ scwsiÍo la,.. is lati ~:~ <lo Con-
Do. :S •~ ·. P rcstdent.e.<ll!- !\op.~bhÇ:(l, JlolicllaM o ,o- grcs,0 't1t c. 0 tti_a L üo no,:'cmhl'u ( Pl'o jcç' ; 

c:~·cd1to Ltc 1.30i:! ;Jj~Q~• • . ~•1pp !cm ciltU I' a1. '1Ul:i cle I.OO'i )• Pa!!. -1<10. · 
<ltvorsa~ ''" J'has elo or çam cu lo t.la mar 1nha .• • . . .. · ~ .. 
P ag . 700. Protecção ú• lnduetriQil (Pr o jcc lo n. 21J1 

· ·. · '· •'· ..... · ·· · · · · tl c i W-i ) l'vg.;. 5 lll n 515, 518 c lit!l . . Numero tlu dct>utados nccc.-;.sa rio ]tar a a nhcr,· -
.tnr a. d us ~~!lc<\. (.1ndíc;lçli,o tlu.~ !';;r s. D1·ic;io; ·a~é(;iJ.i.~i;O:êtU:o ,(o 81•, tlotm lntto l~ran. 
Filho o Paul.1 Ra mos). Pag"i ' ·f() , ·f! ' ·12, 71~ :c i~co cln 'Cunh·a ;\facha<lo ( l'3J'CCCI' n. 21 d~ 

. c 81. • 1W·I ) P üg-,; . 201;, 212, 2'J5, -~0(1, ;JI2 c 313 , 

ObrJgo.ocão tlo.; a<lmini•t radv1·c,; de ol\iciuas• Rerorntn Judi ei at·ía , tlo DísLJ•icto l•'atleral 
.lil hogl·aphia, t :;po gr(lphia, plwl og l':l[llt ia ou ( l'ro.icclo u . n z.tc ·1004). l'ags . lôl a Hl1. 
g t'U ' ' lU'a ( Projcc lo u . 50 A tla HlO~) l'a !<• 004. 

1\.olaçõe .. c ntl'c upct·;u·io• c pal1·õo~ ( Pl'uj&c tu 
OrçQDtent~ a >L 1@ tiL' 1W-1) f'~g$ , 103 a 107. 

Da GucJ•ra ( P r oj<:c lo 11. l5li ,\ ,I c J90·i ). l'll~a. 
321 u 3;;1, 3HO, 3~H , 370 a 312, SUl , ;j~P . .;! • :,m7 a 
J()3, 400, 415, 418 "' 422, 4<i0, 4!31, (~J:) , t34ti, 
urr, 6.'56, ti-':>7, 700 c 70 t. 

Da J'flccitn ( Projcclo n . ~JO de 1004 ). Pug~ . 
462 a 48õ, 67.2, 67 4 a ü%, 709 e 710. ' : 

Do inter iOJ' ( Pt•ojecto ... ,2(111 <le l!KJ4 ), 'Pig;;: 
f5()5 a C:liíu716 . 

Parecer•: 
.rul~randa q~to niío h a qtl\1 J.et'ct•i •· n o 1'~ ,1nc

r lmonto em que o S1·. Man ool L. C. Lima pcdo 
providencias e ll\ f a I'Or <lo t.ntclados ".CUS 
( N. 35 clo 1904 ). Pa~·s. 408 c 409. 

Relativo~ ao~ illlpo~log :<obro <i i vitlondo~. Pag~ . 
617 a C-..23 . 

P~dldo do lnt'ol'maçilo >úl)l•e o lll't•en 
damento úa, Estrada lit Ft-rro (te Paral!ii (Re-

l~olevn1,'iiO <lc JWI>~crip~-ilo ao ox-dcpULi.ldo 
Amol'i111 Gu!'du jJ Jt'~ r ccoiJO!' ,,uhsidio~ (Pro
jccl o n . 180 t.lo 1\!0-i ) . Pags . 36.2 e 363 . · 

Reorganlea9iio : 
Da· mal'inlw. ( P1·o,ieclo 11. 30 A de iOO-i) Pag;;, 

248, 261, 20.2. 2\Jt; , 30J' 3l9, 320, 324, 340. 
!l-H . 362, 406, 431, 432, 433, 459, 508, 530 a 
<>32 a f,OO. . 

Do ensino nülitat• ( PJ'Oiocto n. 175 cl" ! 904) 
Pags. 248, .256, 257 e 258. 

Repreaent.nçlõo : 

Da A. P . elos Sana lodos P op ttlal'e:; para Tt1· 
hercu!Q~O~ . pcdin<lo a couçe,;,;ão de diveriO$ 
fa VOI'C,$. J'aP~. Jtij O ll"f. 

Do Sr. Jo.;é Es lu,·ão Uari t , pO!iilj,dv wu·a ill~ 
tlcJunis:~ "ão, Pag. t'n3 , 
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'X!t" 

Du,; palt·õe, 1la All"andeg-a de Pcrnamlmeo, pc
uintlo augruento ue YCIICÍIIlCJllO,;. Pa~!. r.w. 

])a Canraru elos Dcnul.udo:-; 1lc S. Paulo 1:ontra 
o illlposlo ~uln·e <lividendo:;. Pa).!s. :-,:r·, c ;-,:~li. 

Do,; )muco:; e cu111panllias eu111 s•~ile na capital 
ela Bahia cunlra u Ílll(H);;lu :'ulll"e di,·i·!I.';H[u.•. 
P<.~gs. !J37 .a :.s-1. 

Dos ;crvcnl Cii da J)elcgacia Fie eu l de Bd: u Hu
rh;onle, pedindo augurr:utu ih: '•eneirnnul.o~. 
Pu" ti14 

Du p~1:t.eir; da RcedJc1lol'ia <lu CupilaiFcdct•al, 
pedindo augmcutu de Y(•.ucimenlos. Pag·. li/.1. 

llC«JUII!IIçiio •los lr:ahulhu.~ da Ilq•al'li<;âo d" 
1'~stal.i:,;lica Comnwrciul rclul ivo:; ú c·:xpor
laçüv e i111portação ( H.e•(IH'rimeulu t!u :-;,., 
~\IJdun Bupli:;la ). l';,tg:-;. Tí, ,'lf.l c 81. 

l'le,•et•f§i.ío •lc pen.-;ãu a ,\mclia l'auliua H.o-

ll.rigue;-;.~ilv~ ( J',r~}c,cl~ : ~'-.)~i~/~i .J!!J!I:~,l: r- é.\g'" · U-t, 11,), b':' , ~o'~, ~ou, ~w, ~ 1 ~, _ ,Jl., ._)uu 
c 311). 

'J.''el•gr•uunna : 
Do Dr·. .Jo~-c Pcrcgt•iuu, pt·e:;hlculc da l'ar·a

ln·hiJ, culllllltlllicamlu a iu,;lallaeiiu d;t ·Í" lc
P'l~laltu·a da A~~cmhlca Legi.-;lali;.a du E:,:ladu. 
l 1 ag. 7a. 

Do St·, dcpulatlo Paula c ~ilva, cotllllltHiieundo 
não podct• comparecer üs sc:;>;ões. Pug. 73. 

Do:; · governadores tlo Ccuni, Piauhy, Goyuz, 
:-;c.rgipe, l\lina~ c Parahyha , enl'iantlu :;au
üa~_·ões pela data de 7 tlc :;elclllht·u. Pu!!. 20i. 

Do p-rc::<idculc tlu Pat'<.tltyha, Sr. .Ju~c '- l'er·c
;;rinu, communicamlo lcr·cm :;idu JH'uüla
rH;Hio~ · ~:; presidente c Yicc-prc,-itlculc uu 
Enl udu u2.·pcriouo tlc 'i!)IJ.i a l!JOG. Pag _ 207. 

Do Dr .. Jo:'Ítrn.dc Mcnezc:-;, pt•eátlcnle ~le Ser·
. ~ipe, commtt'nicamlo Ler :;iuu installada a 

7"' lc:;i:;lutm·a da a::;::;crubléa du M:;latlu. l'ag-. 
207. 

Unh•et•sidade _( Jlrojcclo n. i li de i!JO-i ). 
J'a ~s . .2·Jtl a 23~. 

Vnceinação obrigatoria ( Pru,icelo 121 ~\ 
de I!IO·í) l'ag,.:. J~l a '70. 71. 8::l <t !l::l,!'-1, IO!J 
a ll:l, 120 a t:,~, 200, 2111, iH a ::O:l, :)!11, :.Ho 
a :H2, :lt8, :m1, 325, 3.2li, :127 !JfiJ, :nz <t 3!1J, 
:{!12, 4o:~ a .'J:J<i, 424 a 4:~:1, 4 :~3, ·Í ·Í I a .1?)!1, .1fl4 a 
?)o7, 50.'i, :.w a ~>30, ;-,:l2, 51:\li a <)1!0, lii.l.2, li24 a 
li4ti, ti48, <i<i:J a tm c 7W. 

Vontogcn111: 

~\os pat.1·ües, maehini s la,; , ~'••;;ui,:la:<. t'Ctll<.tclol"I.'S 
c til'mai:; erniJan:ac;.üc,.; da lnlendoucia Geral 
~!a,,Gur;~:r:a ( l'I·ojectu 11. lti:3 .\,de 1!.10-!) Pu;;:;. 
.,o .. ) e o)0-1. 

;\u,; ;,dt"crt'S em etHllllli><:;úo que ~e di:;liuguiram 
pot· ;,tel.os tlc ht•;_l\' llt'a ( l'roj cclu 11. :21JO, !.le 
1!J04) 1'<~;;,.,. :-.tr. c ;:,t:). 

Veueimentoa tio pc:;;;uul •la ~Jc;-. a 1le RenJa :.: 
tlc :-i. Franei:;co em Sanla Calhariua ( Pru
jeclo n. 103 tle 1!104) Pa;; . .;. 411, 5:):2, GUO, 
<ill3, ti48, .(jj·z, t.i!JD, ]12 e 71:3. _.,, .. , 

Véto 1lu Sr. Prc:; idculc da H.epnhlica uu pru
.ieclo de pcnsüo ú Yiu,·a c lílhus du cupilii.o , 
Slepple da Siha. l'a;;. 50!), · 

Voto de peza.-: 

l'elo falleeinwnl.u do cx-•lepulado Heleoüdro 
.Jusc da Silva. l'ag. iH. 

l'clu rallecimcnlo 1.10 tlepnlatlo ~\JJelanlu da 
Mello. l'ag-s. 29!J c 300. 

Pelo TalleciuiCnlo tio cx.-,.lcpul.atlu .Jotlltttiut Dias 
tla H.ocha. Pag. :lGli. 

.A.:PP.J!U.VD:XCE 
;.t't•ll"ll!!tf'et•eneia para u ~Iiui:;lodo •la Fazenda 

t.la ducu do cxlincto Arsenal rlc Mal'iuha da l,.llllt:•s.os rclal i vos aos projeclu~ tlc crcação 
p;,J.hia ( l'rujcclv u. 20!.1 de HIO·í ). Pag. i12. tlc Universitlath:s. l'ag,;. H a St:. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
-------~'--------

. ·~o~nnaa .sessão rra uninta lB~islatnra ·fio Con[r~sso NaGionai 

91 "- ~ES~AO EM 1 DE SETE11BHO DE 190!t 

Presidencia. dos Srs. Paula Guimanies (P1·esirlente), Alencw· Ou.iiii·.n·i!es (1° Secretan:o) 
e Pattla GuimaNies ( P·J'csidenle) 

Ao meio-dia procede-se a chamada, á que' EXPEDIENTE 

veira. Figueiredo, Julio de Mello, Alencar OfflciO:s • . 
respondem ?B Srs. P,aula Guimarães O li-~ . ~ . 

Guimarães, Thom~z Ac~ioly, WanderJc,Y. de Do Sr. lo Secret~.eio do Sen<1do, de 3l do 
Mendonça, Joaqmm. Pires,. .Enéas ~a:rtms, 1 mez findo, commuoicando ctue pelo Exm. S1•. 
Luiz Domingues, D1a.s VIeira., Amz10 de Presidente da Repnblica foi mandado pul)li
Abreu, Gonçalo Souto, Eduardo Studart, car a resolução do ConO'resso Nacional, da 
'\Va.lfredo Leal, Teixeira de Sá, Ray.I?~ndo qu:-~.l envia um dos respectivos autogeaphos, 
de Mieanda, Euzcbio de Andt•a.dc, Jov.tmano proroO'ando a nctuai sessã.o legisla~iva até o 
de Carvalho, Felisbello Freire, Prisco Pa· dia 2 de outubro do co1•ronto o,nuo. - Intei
raizo, Garcia. Pires, Pinto Dantas, ~lvcs I'ada. Archive-se o (lutogl'u.pho. 
Barbosa, Par~~hos Montenegro, ~odrigu~s Do Ministerio da Indush•ia, Viação e Obt•as 
Sald~nha, G~ldmo Lor~to, He~edw .. de ~~· Publicas, de 31 do mez findo, enviando o re
G~Jvao Bapt.Is.ta, LaUI'Indo Pitta, P~re~r.~ querimonto em que o sub-director da 3a di
Lima?_ Ma,!lr,ciO de Abreu, Carl.os ~ell:en,~ visão da Estrada de Fel'l'O Central do Brazíl, 
~randao-, Esteva,m L?bo, José.Bomfacto, Gas .. engenheiro Augusto do Rego Toscano de 
tao. da Cunha, Davtd Ca;m~1sta, Bueno d.G Brito, solicita seis mezes de licença, sem 
P.atva, Bernard~s de Far1a, qarlos ~ttom, vencimelltos, em,prorogc:Lçã.o <t concedida por 
Manoel Fulgenct~, vVenceslau Braz,Bemardo este Ministerio. para tratar de seus interes
de Campos, Domm~ues de Cast~·o, Rebouças ses fóra do p,tii.-A' Commissfio de Petições 
de carvalho, Forrmra Braga, Le1.te de ~ou~a., e Poderes. 
HermeneO'ildo de Moraes, Joaqmm TeiXeira 
Brandão,"' Bernardo Antonio, Ca.rlos Caval- Do Ministerio da Marinha, de 30/ do mez 

....r&.n-ti,--Carvalho Chn.ves,Paula Ramos e Abdon findo, enviando a seguinte: 
Baptista. -- · 

Abre-se a sessão. 
·E' lida e sem debate approva.da a acta da 

·sessão antecedente. 
. Passa-se ao expediente. 

·O Sr. Alencar Gl.l.ÍD1arAea 
(fo Secretario) procede á leitu1•a do seguinte: 

Vol. V . 

Srs. Membros do Cong1•es:3o Nacional. -
Tl'<l.nsmittindo-Yos ~\ inclusa ~xposição do 

Ministro de Esta.do da. :Marinha., sobre a ne
~essida.de de ha:bilit:w-se a verba 1sa. __:., Re
formados -do respectivo orçamento, COfl1 o 
~redito supplemcn.t<W de 4:07~$666, p!ara. 
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2 ANNAES DA CA:'I[ARA 

occorrer ao pa.gn.rnento dos vencimentos de
vidos atl! o fim deste anno n.o commissario 
geral da arrrada, João Maria Ramos de Par· 
rabiere, r~formado po1• decreto de 9 do mez 
findo, no posto e com o soldo de contra
almirante, tenho a honra. de solicitar-vos a 
concessão do alludirlo ct•edito. 

Rio de Janeiro, 25 <le agosto de 100-l.
l•hcnc:isco de Paula Rodrig1ws Alvcs.-A' Com
missão do Orçamento. 

Do lvlinisterio da Gucna, de :n do me% 
findo, Gllv·íando os pa.peis em ww o alrercs 
alumno Gt·egorio PDl'to da Fonseca pede que 
lhe seja. conJedida permissão pttra proseguit• 
em seus estudos n<L Escol:t l\Iilitat· do Brazil, 
matriculando se 110 curso e~pecial, cum a 
condição do meli.Jorar pem' iamento a. appro
vação da aula do 3° anuo, nnica do cm·so 
geral cm que foi simplifl~ado.-A' Commis
são de i\Iarinhn. e Guerra. 

E' lido e vae a imprimir, partt cntt·ar na 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

PAHECruit 

N. IOi-1904 

Pcwece1· sob1·e as emeildas aprese11iadas na 
3 .. discussiío do p1·ojecto 11. 107 ,1, deste 
mmo, que dà 1tovo 1·egulamento Ol'gan{co o.o 
Asylo de Jnvaliclos da Pat1·ia. 

Escapa ao criterio da Commissão de Mari
nha e Guerra o f'undamentn da. emendo. 
apresentada em . sa discussão ao projecto 
n. 107 A, de 1904, pelo Sr. Deputado Irineu 
Machado, ou, por outra, a razão de ser !las 
seguintes palavras:- para constituir um JlC!· 
t1·imonio es]Jecial destinado d manutençao do 
Asylo- como si o patrimonio a que se refere 
o § 2° do art. 3° do projecto não pudesse ter 
esta unica applicação! 

. '\ccresce que o característico do-patrimo
nio-segtmdo a noção que temos-é ser uno 
na sua especie, na sua concepção, embora 
multiplos e Yariados possa.m ser os seus ele
mentos constituintes e os seus fins. 

Para admittirmos a discriminação da 
emenda, teriam os que admitti r primeira
mente a hypothese de podm· o Asylo de In· 
validos da Patria, ter outros patrimonios 
além desse especial destinado á sua manu
tençcio, o que nos repugn<l. 

Por outro lado- e é este o ponto mais 
melindroso da questão -pende de julgamento 
do Supremo Tribunal Fcde1•al uma acção 
proposta contra a União e a Associação Com
mercial do Rio de Janeiro, para reivindi· 
cação do patrimonio do Asylo dos Invalides 
da Patria constituído por subscripção po- , 
pular aborta por occasião da guerra com 

o Paraguay e doações posteriormente feita. s
patrimonio que consta actualmente de 
1.519 apolices da divida publica. geral do · 
valor nominal de 1:000$ cada uma e de lO 
ditas üe 500$ c em cuja posse se ttcha 
aquelltt Associação, em conscqnencia. de 
transmudações que sel'ia desc<tbido enumerar 
aqui. 

E sabido isto, riuem nos diz que da n.ppro· 
vação tia emenda não rc.sulta.ri:t a neut.ra.li~ 
zação de effeitos qne pouel'iam ~obrevir. 
contrarias a esstt posso cuja legitimidade 
se contesta ou, pelo mono:;, um pretexto a . 
inYocar-se mais tarde para impugnação do 
que preceituam o:; arts. lo c 15° dos estatutos 
da extinetn. Sociedade Asylo dos InYalidos ela 
Patl'in.? · 

E' possível que isto seja uma hypothcse 
infundada; em todo o caso, a Commissão 
propõe á Camara a rejeição da emenda de 
que se truttt, mesmo porque, postas de lado 
as considerações expendidas, a julga des· 
neces~aria para a bon. execução dos arts. 3° e 
7° do projec Lo. 

Sala das Commissões, 31 de agosto de L904, 
- ;llves Bw·bosa, presidente.-Oli~Jeil'a Valla
dcio, relator.-Soares dos Santos.-Cm·los C((· 
valcanti. 

Emenda a que se 1·e(ere o :ra;·eccl' supl'a 

Em vez das ultimas palavras- para o pn.
tPimonio do Asy1o-diga-se: para constituir 
um patrimonio especial destinado á mt\
nuteoçüo do Asylo, observada a disposição do 
art. 7°. 

Sala das sessões, 27 de agosto de 1904, . 
- Irine~e Maohaclo. 

O Sr. Presidente- Tem a pa- · 
lavra o Sr. Medeiros e Albuquerque. 
(Pausa). Não está presente . 

Tem a palavra o Sr. Hermencgildo ele 
Moraes. 

O Sr. Hermeuegildo de Mo
raes - Sr. Presidente, actos d~ origens 
diversas, mas tendentes todos a confirmar 
o que tenho dito desta tribuna, sobre os in- · 
tuitos que animam a opposição do meu Es- · 
tado a promovei' esta campanha de tele
grammas que está fazendo pelas columnas 
d'O Paiz e do Jm·nal do Oommeroio e que 
não são outros sinão mystificar a 'opinião 
publica fóra do Estado, e promover e justi
ficar uma.' intervenção federal no Estado, 
levam-me ainda uma vez a occupar a atten
ção da C amara. 

0 SR. BERNARDO ANTONIO - Garanto a 
V. Ex. que os telegrammas vindos de lá ~ão. 
de origem muita pura. 
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O Sn.. HERMEJSEGILDO DE MoRAES- Come
çarei pelos seguintes telegra.mmas que re
celJi hoje e quo pusso a ler: 

c Deputado Hermenegildo-Rio- Goraz 30 
- Ao officio do Dt•. chefe de pollcia. re
spondeu o Dr. Guimarães Natal: «Absoluta
monte estranho á materia do tolegra.mma 
aliudido, pot•que não sou o uoico nem o 
principal l'eLiactol' do (;vyr1z em que, a!iils, 
escrevo sumanalmente ... >' 

Sr. Pl'esidcntc, interrompo a lcit.ut'a. para. 
observar que o Goy('-Z •J publicado uma vez 
por semana. 

Cootinúo ; << ••• csc!'e,-o somttnn.lmcnte, 
t.ra.nsmitti ao Exm. Sr. Scna.rlor Francisco 
Leopo Ido Rourigues J r;rdim ,o director .da re
dacção c o expeditor do õolegt•1unmét o ofricio 
de V. Ex. rogando-lhe quo sati:<tlzessc o 
justo pedido de infot·mnções feito pur V. Ex. 
acerca dos factos que serviram de base ao 
referido te!egmmma.>• Boato ameaça em
pastellamento Goyo.z purn. fa.nGasiu. como 
fantasias suas s5.o todas noticias movimon· 
tos força. fins eleiioraes, pressão o arma
mento jagunços. Acredita·sn aqui que taes 
invenções tem por fim jttstificar dol'l'OLa 
opposição ou forçar honrado Presidente 
Republica intervir com batalhões exercito 
política. Estado, annullando livre pronun
ciamento urnas. Sandações.-Xa'Vie1· ele Al· 
meidc!, prcsiden te Estado.» 

E' concebido nos seguintes tcr·mu~ o se
gundo telegramma: «Deputado Hermonegildo 
-Rio-Goyaz, 31-Prc~tou-me chefe policia 
segtlinte informação: Respondendo a.o offi.cio 
em que h ontem pcLli ao Dr. Guimarães 
Natal info1·mações sobre ameaça. de empas
tellamento noticiado no Rio :por telegramma 
da redacção do Goya; o Senador Leopoldo 
.1ardim não preciso1l facto algum que possa 
autorizar aquelle Jornal a se consit!orar sob 
semelhante ameaça.. Os tormos da. resposta 
rcvellam apenas paixão partida.ria c absurda 
concepção dos deYeres das atito1·idades es· 
taduaes com l'elação aos jornaes opposi
cionlstas. 

Embora. seja do domínio publico nã.o existir 
aque!la amea\;a, todavia como o referido 
Senador Jardim appella para. o testemunho 
de cartas anonymas que diz ter recebido, 
You abrir inq uerito. E' desoecessario asse
gurar a. V. Ex:., q uc em Estado algum da 
Repubiica c em paiz t~Ignm do mundo a o:p· 
posicão gosa. de maiores garantias do que no 
Estado de Goyaz. Xo.vie1· dtJ Almeida, presi
dente do Estado. )' 

O Sn.. BERNARDO ANTONIO- ASsim fosse. 

0 SR. HERMENEGILDO DE MORAES- E é. 
Passarei agol'a, Sr. Presidente, a tratar do 
um facto mais grave. pois parece revelar 
que si a opposição não conseguiu ainda de Yez 

ver re<~.!izado um dos seus mais caros anhelos 
- a. ida de um batalhão para sustentai-a; 
o este~ conseguia :o por partes, mansa.
monte. 

Sinão, veja a Camara a seguinte local 
publicada. n'O Pai::; de h ontem, n ~L sU~t secção 
- Guen·a: 

« P<~l'te amanhii p:1ra. Goynz o capitão do 
20° Caetano Brnno B<1stos, 1p1o, sogundu uo.~ 
consta, vao encontl'<LL' á. forç:L uo lO praçu.s 
desse b<.tta!hão que daqui partiu ha tompos, 
lcva.nuo 1J. Ü( 10 cartuchos c 50 carabinas 
Mausc1·. O crtpitão Bt·uno vao com essa 
força a. Catalão. O contingente do 20° que 
est;L na capital joi tem iO praças o tevo 
ordem do receber mais vo!unta,rios. >> 

St•. Prcsülentc, de cet·to tempo a esta. 
parte, em rcl .. çlio á forçtt fedcr<~.l no meu 
Esl.auo tem-se praticado uma sério de actos 
isolados, q uc não despertam a a.ttonçii.o, mas 
todos conducentes a a.lcança.1' o fim alme
jado -o ~tugmeuto u<~. força fedor<~.! no Es
tados ; todos eJles revelam vonta.Jo tenaz, 
perseverante mas paciente, quo sabe es
porar ce1·ta de attingir a nuita alvejada, 
sem ruido, do quem os inspira. 

O eontingcnto federal de Goyaz tove ha 
pouco mais de moz ordem pu.1•a recebet~ 
50 voluntaPios, destinados a preencher 01 
claro~ do exercito. Din.s depois, em vez de 
seguir a ordom para que estes voluntal'ios 
se recolhessem a esta Capital, apparecia. a. 
ordom de seguir o fardamento necessario a. 
estas praças. 

No dia 4 do passado O Paü publicava <t 
seguinte local : 

« Vão ·ser fornecidos 50 fuzis Mau ser com 
a competente munição, ao contingente do 
20° de infa,ntaria, destacado em Goyaz. >> 

O SR.. TEIXEIRA BRANDÃo - E' conse· 
quoncia. 

0 Sn.. HERl\IENEGILDO DE MORAES-Perdão; 
creio que seria. mais curial que estas praças 
recebessem o armamento nos batalhões em 
que fossem classificadas. 

No dia 12 a. Gazeta de Noticic1s inseria a 
seguinte local: 

«Por ordem do Governo Federal vae segnir 
para. Goyaz uma força. de 20 praças escol· 
tando munições de guerra. Essn. força. fi
cará encorporada ao contingente de 30 
praças alli estacionado, que já deve ter sido 
augment<~.do de 50 voluntarios que fora.m 
mandados admittir. Essas providencias pren
dem-se á atittude hostil dos dous partidos 
alli militantes-o do presidente do Estado e 
o do Ministro da Fazenda da União.» 

Agora. apparece a. local d'O Pai::. Coroa 
V. Ex. acaba de ver, Sr. Presidente, não 
só toda esta força permanecerá no me~ 
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O Sa. H:ERMEJ.';EGILDO DE MoRAES- Come
çarei pelos seguintes telegra.mmas que rc
cclJi hoje e que pa,sso a ler: 

c Deputado Hermenegildo-Rio- Goyaz 30 
- Ao officio do De. chefe de policia. re
spoudctt o Dt'. Guimarães Natal: «Absoluta
mente estranho ti. materia do telegramma 
alludido, pot•que não sou o unico nem o 
principal redactol' do (;Gyrcz em cgtc, aliás, 
escrevo sumanalmente ... >~ 

Sr. Presidente, inteerompo a lei l.u!'a pn.ra 
observar que o Goyr.r, -:. 0 pui.Jiica.do uma vez 
por semana. 

Cuntinúo ; « •.. CSCl'CYO SCITI<1na.lmcntf:l, 
tra.nsmitti ao Exm. Sr. Scn:vlor Francisco 
Leopoldo Rodrigues Jf~rdim,o director .da re
dacção c o cxpeditol' do tolegt'f\JUJU l~ o officio 
de V. gx. rogu.ndo-lhe fltiO satbl1zcsso o 
justo pedido de infol'mações feito Pl>r V. E;{. 
acerca. dos factos que serviram de base ao 
referido telegramma.>' Bo<~to ameaça em
pastellamento Goyo.z purn. fantasht como 
fa.ntasia.s suas ~ão todas noticias movimen
tos força. fins eleitoraes, pl'essã.o o arma
mento ja)!unços. Acredita-S!} aqui que taes 
invenções tem por fim justificar derrota 
opposição ou forçar honrado Presidente 
Republica. intervi!' com ba.tn,lhões exercito 
política Estado, annullando livre pronun
ciamento urnas. Samlações.-Xavie1· ele At
meidct, presiuen te Estauo. » 

E' concebido nos seguintes termos o se
gundo teleg1•amma: «Deputado Hermonogildo 
-Rio-Goyaz, 31-Pro:;tou-me chefe policia 
sega.linte informação: Respondendo ao officio 
em que hontem pr.llli ao Dr. Guimarães 
Natal info1•mn.çõcs sobre ameaça de empas
tellamento noticiado no Rio por talegramma 
da redacção do G(jya; o Senador Leopoldo 
.l<wdim não precisou facto algum que possa. 
autorizar aquelle Jornal a se consit.lorar sob 
semelhante ameaça. Os tormos da resposta 
revellam apenas paixão partidarin. o absurda 
concepção dos deYeres das aütorida.dcs es
taduao$ com relação aos jornaes opposl
cionistas. 

Embora seja do domínio publico não existir 
aquelh ameaça, tod:tvi::t como o referido 
Senador Jardim appeUa para o testemunho 
de cartas anonymas que diz ter recebido, 
You abrir inquerito. E' desnecessario asse
gurar a V. Ex., que em Estado algum da 
Repub!ica o em paiz algum do mundo a op
posicão gosa de maiores g«rantia3 do que no 
Estado de Goyaz. Xo.vie1· de Almeida, presi
dente do Estado.~~ 

O S:a. BERNARDO Ar-;TotXro- Assim fosse. 

0 SR. HERMENEGILDO DE MoRAES- E é. 
Passarei agol'a, Sr. Presidente, a tratar do 
um facto mais grave. pois parece revelar 
que si a opposição não conseguiu ainda de \·ez 

ver realizado um dos seus mais caros anhelos 
-a. ida de um batalhão para sustentai-a, 
o este~ conseguiu :o por partes, manso..
mente. 

Sinão, veja a Camara a. seguinte local 
publicada rr'O Pai:; de h ontem, n:t sua secção 
- Guen·a: 

« Put·te amanhii p:.tra. Goy[lz o capitã.o do 
.20° Caetano Bruno Basto.~. rp10, scgunàu uos 
consta., vao encontrM á forç ~L do lO praças 
desse blttalllão ctuc daqui l>a.rtiu ha tempos, 
lenl.I1tlo O. 0110 cartuchos c 50 carabinas 
Mau~er. O capitão Bmno va.o com essa. 
força a. Catalão. O contingente do 20° que 
est<í na capital j;i. tem 70 praças e teve 
ordem d.o receber mais voluntarios. » 

Se. Presülon te, de ceeto tempo a esta. 
parte, em r•cla.ç-ão á força. fodcra.L no meu 
I!:sl.ado tem-se praticado uma Hét•io de actos 
isolados, que não de:spcrtam a attonção, ma.~ 
todos conducentes a alcn.nç<~.l' o fim alme
jado -o augmento ua força federal no Es· 
tauos ; todos elles revelam vontad.o tenaz, 
perseverante mas paciente, quo sabe es
porar corta de tütingir a. méta alve.inda, 
sem ruido, de quem os inspi1·a. 

O contingente federal de Goyaz teve lia 
pouco mais de mez ordem pa.t•a receber. 
50 voluntarios, destinados a. preencher oJ 
cla.t•o:s do exercito. Dias depois, em vez de 
seguir a ordem para que ostes volunta.rios 
se recolhessem a esta Capital, appa.recia a 
ordem de seguir o fardamento necessario a. 
estas praças. 

No dia 4 do passado O Pai.z publicava rt 
seguinte local : 

« Vão ·ser fornecidos 50 fuzis Mau ser com 
a competente munição, ao contingente do 
20° tle infantaria, destacado em Goyaz. >} 

0 SR. TEIXEIRA BRANDÃO - E' conse• 
quencia. 

O SR. HERl.IIENEGILDO DE MoRA.Es-Perdão; 
creio que seria mais curial que estas praças 
recebessem o armamento nos batalhões em 
que tossem classificadas. 

No dia 12 a Gazeta de .J.Yoticicls inseria a 
segninte local: 

«Por ordem do Governo Federal vae seguü• 
para Goyaz uma força de 20 praças escol
tando munições de guerra. Essa. força fi· 
cará encorpor<tda ao contingente de 30 
praças alli estacionado, que jâ deve ter sido 
augmentado de 50 voluntarios que foram 
mandados admittir. Essas providencias pren• 
dem-ae á atittude hostil dos dous partidos 
alli militantes-o do presidente do Estado e 
o do Ministro da Fazenda. da União.» 

Agora apparece a local d'O Pai$. Como 
v. Ex. acaba de ver, Sr. Presidente, não 
só toda esta força permaneeerá no meu 
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Estado, . mas ainda. vae ser augmentada 
com outros -voluntarios. 
: o· SR. BEkNARDO ANTONIO-Trata-se de 

urna rnl.ldida. geral e naturalmente Goyaz 
ha de particip:tr. · 

'o Sa. HEIUH:NEGILDO DE MoRAES....:. Não 
desconheço. Sl'. Presidente, o di rei to quo 
assiste á União de dispox· das forças na
cionaes, independente do placet dos Estados, 
conforme o.ntonder conveniente aos interes· 
:··.q publicos .. 

: I• s, nas condições cspcciar~s em que sa 
t: · :.t· actualmcnte o meu I..:st.o.do, em quo está 
tr.:-. 1·ada. uma lucta politica em quo ó parte 
iiltel·ossada um do:s membros do Governo da 
União, e dadas as constante~ ameaças de 
intervenção federal feita~ pelos amigos do 
Ministro. eu não posso deixax· de manifestar 
as apprehensões que me dominam e faltaria 
ao meu dever si não inquerissc que motivos 
dctol'miaam ao GOYOI'OO Federa,! a augmen· 
tar no. momento act.ual o contingente federal 
do mon Estado de um modo tão despropol;· 
cionado com as o:dgencias do ser\'iço alli, 
que bit muitos annos tom sido feito com o 
n.umero de 15 a 30 praças. 

o· SR. BERNARDO ANTONIO- Tem sido 
muito mal foi to. 

O SR·. HER)IENEGn,no DE MoRÁEs - E as 
minhas approhensõos ainda são atigmentadas, 
Sr. Presidente, pelo f<tcto de; seguir. para lá 
~m official francamente partidario do' Sr. 
Ministro. 
· Póde ser que estas minhas apprehensões 

não tenham fundamento, e eu ouviria. com 
o m_aximo prazet• as·. declarações que nesto 
sentido benevolamente se dignasse fazer o 
niim distincto amigo o nobre leade1· desta 
Casa, mostrando o nenhum fundamento dos 
meus receios. 

Aguardo a. palav1'a do meu nobre · amigo, 
· que, cer·t<Lmente, não deixará de attenúer ao 

meu appello, para então aconselhar aos 
meus amigos a ar.titude que devem assumir. 

Tenho dito. (Mtlito be1,n; 'i)wito bem.) 

O Sr. Presid.en.te-Tem a palavm 
o f3r. Tosta. (Pausa.) 

. ~ão está. presente. · 

Tem a palavra o Sr. Teixeira de Sá. 

-0 ·Sr. Teixeir~ de Sá,-Sr. P~e
sidEmte, V. Ex. o a Garoara já sabem-que ou 
sou cumplico · iotellcctn:~.l do .grave crime de 
lesa-magestade conti'a a União, por consi
d~rax· a lei do sello, de 1899, uma lei inconsti-
tucional. · · ' 
· E como já estou no rol , de culpados do 

Jornal do Commercio e do Paiz, vê V. Ex; 

que é na.turll,l . que eu tome o coc;ugo de 
responder ás insistentus incrcpações feitas 
por estes orgãos da imprensa. desta. Capital 
contm o Estado de Pernambuco, que tenho a 
honra de representar •.. 

O SR. CELSO m: SouzA- Muito digna-
mente. (Apoiados.) ... 

O SR. TEIXEIHA D" SÁ- ..• pJrque não 
quer harmonizar a sua legislação com a. lei 
l'edcral de IS!JD, porque estiL cour.:tndo taxas 
de s~llo federal, porque está. anarchiza.ndo o 
systema triuutario da Federuç~ão e o mais que 
se segue. 

Ora, Sr. Presidente, estas increpaçõe3 são 
persistentemente feitas só ao Estado de Per· 
nainbur.o, e ou já disso que do mesmo modo 
que elle toem procedido outros Estar.los, o da 
Bahia, de que V .Ex. ó conspícuo ropréson
tante, o de S. Paulo. o do Espírito Sa.Iito e 
creio que tambem o Estado do Rio Grande do 
Sul. 

O SR. GAr.m:o;o LoRETO- Eu creio que o 
unico Estado que oxecutou fielmente .a. lei 
foi Pernambuco. 

0 SR. TEIXEIRA DE , SA - .• , e até o 
Districto Federal, que é a sede do Jornal do 
Commercio e do Paiz, o qaal substituiu o 
imposto de sello, sophismando-o por um cha-
mado imposto do estatística. · 

Sr. Presidente, qua.ndo e)l, ha poucos dias, 
tive de responder ao Jornal do Comme1·cio, 
V. Ex. me havia concedido aperias uns 
poucos minutos pâra fallar. do accordo com 
o illustro representante · de Minas, o Sr. Ca.
logeras, que estava inscripto no expediente 
para continuar o seu ô.iscurso interrompido 
na sessão antecedente. · 

Agor.a. tenho de responder ao Paiz de 
hoiltem, que li um pouco ta.r.:le, e posso hoje 
fallat• um pouco mais dcsatogadam.mte. 

Sr. Presidon to, o Estado de Pernambuco 
fulizmen te é presidido por um magistrado 
conhecido, distincto pJla sua in&olliaencia 
culta. e austera circumspecção. o 

0 SR. GALDINO LORETO E OUTROS ,-
Apoiado. 

O·SR. TEixEIRA DE SÃ- Tem elle proêe
dido, a ·meu ver, rigorosamente no cumpri
mento.do seu dever. 

S1·~ ~residente, ê ma.t~ria · sabida. que todos 
os orgao do pode.· · pubhco que tem de ex
ecutár a. Constituição e as leis, fu.7.em-n'o se
gundo O seu cri te rio l)rO:p.):'iO e . in di vid.rial. 

A_ excct~ção ~a lei~. em summa; uma opa
ra.çao da IDtelhgenCia do executor ptua lhe 
dar o devido cumprimento. ·. 

Assim· p~o~edem · todos, desde o jtÚz mu
n~Cipai do Estado até . o~ tribtmaes supo
rwres locaes. desde o JUiz seccional até o 
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Supremo Tribunal Federal, os -Ministros de 
Estado, o Presidente . da Republica, o Con
gresso, Camara_c Senado. 

O juiz que tem de applicar uma. lei fe
deral, não a, applica. porque a. <::onsidera. in
constitucional. 

Assim julga e as~ini manda executa1• o 
seu julgamento. sal \-o os recursos que for 2m 
interpo~tos. 

O Congresso tem de deliberar sobre certo 
negocio, examina ~i elle cab~ don tro dos seus 
liOdC'res constitucionaes, resolve o formula a 
lei. . 

Isto posto. supponha o Pais que o Sr. Al· 
cindo Gul1nabJ.I'a., seu di "ector. é govern:vior 
de um Estadõ. O Sr. Alciodo Guanabal'a., go
vernador, recebe uma. lei Yotad<t pe;o Con
gresso est:J.dual ou pela Assembléa, Legisla-

. ti va, lei que es~â em collisão com uma lei 
federal, mas que provê a uma necessidade 
urgente do Estado. . 

Elle, Alcind_~ Guanabara, governador. está 
profundamente convencido de que a lei to
dera! é inconstitucioilal, e a do Estado per
feitamente escoirna.da dessg defeito. 

Perguntar-lhe-ia si no'>te caso sc:tnccionavn. 
a lei do Est:\do ou pt•efi3I'ia obed:~cer antes 
â lei federal do que a Constituição '? 

D3ix.o que elle me responda, o confiando 
em sua clat·a intelligencia, presumo que, na. 
hypothese, que figuro, não teria duvi•la al
guma em sancciona.r a lei do Estado, con
vencido de que eUa estava em coUisão com 
uma lei feieral inconstitucion:1l. 

Pois bem, Sr . . Pl'esidente, . foi neste caso 
que se achou o illustre ,g,ove:-nador do E5tado 
de PernambucJ. O Congresso do Estn.du votou 
a sua lei sobre o sollJ, collidente com a lei 
federa-l; é facto que o iUustrc governador 
está convencido-e aliás em muito boa com· 
pa.nhia, qual a de espiritos elevados, auto
ridadgs na mataria, scientistas do nosso di
reito constitucional de c1uc a l~j federal de 
1889 é in'oonstitucionalissima: ,· sanccionou a 
lei do Estado, mandou execut:l.l-a, expediu 
decretos e ragui:tm:mtos para. a sua execução, 
tirou, emfim, todas as consequencias legiti
mas do seu acto. 

Si dahi podem surgil• in11on vcnientes, não 
obstante terem as partes os· recursos de que 
possam usar; si ha um pequeno attrHo pas
sageir•o na orJem constitucional da federa
ção, O Pai~ veja os recursos que pódem exis· 
tir na Constituição para provet• ao caso. 

Sr. Preside o te, eu podia deixar de entrar 
no exame da quest.1.o d<~ inconstitucionali
dade da lei de 1889: . e lia e.~tá tão lucidamente 
exposta nos Cormnentm··ios á Constituição Fe
deral, feitos pelo Sr. Dr. João Ba1•b:tlbo, e 
em outros cscriptos, que ~eria cansar· .a PJ.
ciencia da Garoara estar,a repetir os mesmos 
argumentos que teem sido produzidos. 

Assim, só muito resumidamente, fa.1•ei .al"' 
gumas considerações sobre o assumpto : · . 

Sr. Presidente, lê-se no art. 9" § 1°, n. i; 
da Co~stitnição Fcdaral que compet::~ a :;s 'Es
tados decret:tr ta:m de scllo enl' duas · hypo
the.;;es distincta.s: pt:imeiro, quanto :\C'S a.etos 
emanados dos seus re3pectivos gove;·nos; se
gundo, nos negocios de sul. economia. 

A lei de 1889,como. já S3 tem dJ~.1, envol reu 
estes dous casos, estas duas categot·ia.s de 
factos em uma f:Ó categoria, dizendo quo os 
nogocios da economia dus Esta.dog s5.o us que 
se regem pela~ leis eshduaes. Ora, be!I! se 
vê que, si ~ão regidos pelas leis ostaduaes, 
são estes os mesmos que eml.nam <los govce
nos dos Est:.tdos. 

Para obviai• a. uma disposição tão clara., tão 
positiva da Constituição, dando aos Est:tdos o 
se !lo em todos os ncgocios da sua. economia, 
que necessariamente são distinctos dos cma
n~dos do seu govm·no. q ue1· scja.m o:.~ ' não 
regulados pelas lci:3 federaes, tem-se l'C• 
cort'ido a arngmentos que cu chamat·ci de 
Iogica gm·undiana ; isto é, apezàr do tGxto 
cbro c pJsitivo d~t Constituivã.o atieam-sc a 
in tel'prctal-o. 

Dizem: o art.. go d::t Constituição declat·~l.. 
qu() aoCongress() Nacional cabe dcc.r'eta.r taxa 
do scllc>, 8~\lvo a restricção do art. 9', § 1'-', 
n. l. Oahi, que a Uni'i,o estiL na. regra. ger~tJ 
da decretação do· sello e os b':3t tdos na. ex~ 
cepção, que a palavra« re3tricçãO>> do art. ga 
quer dizer isto. 

En tr Jtan to, S1•. Preúuen te, estas pala vr:ts 
«Sll vo a rostricção do art. 9°» tn.mhe;n 
podem ser entenuhlas como re3tricção. feita 
pelo art. !)o á a.ttri'Juição do Congt·es:o Na:
cional. 

Mas, dizem, é excepçãoquanto aos Estados. 
Deste modo, é impossi vel toda·· •n·gumen· 

taçã.o. DeCI•eta-se q uc a rcstl•icção é a exce
pçã.o ao direito de taxar que compete aos 
Estados. · 

Eis o argumento, Sr. · Prc;;;idente, que se 
oppõe á disposição clara dotexto do art. 9o 
dn. Constituição. 

E úizem: como· se teata do cxcepção, ti
ram-se então as consequencias do · principio, 
que estabelece: que as excepções são stdcti 
juris. · 

E' preciso que a exeepção, que dizem 
feit::t ao a1•t . . go com r .elação aos Estados, 
seja entendiJa de .nouoo mais restricto,arvo· 
ran1lo então o novo principio constitucional:
que devem ser seUados com sello federal 
todos. os a c tos regula. dos . po_r leis . fede~a!3s. 

Ora, Sr. Presidente, deante desses, a1•gu~ 
men tos, não ha mais ·que. dizer, sinão. q~e 
qualquer que seja o seUCf .decretil.dó pela 
União, como ella entende1~, como· for. ·con
forme a ieus interesses, é constit~ciona.L · · 
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Feitas estas · observações, sento-me,dizendo 
que o caso que pareceu tão grave e inau-

. dito·ao -Jornal·da Comrnercio e ao .Paiz digno 
de · excommunhãO maior não é da(tUelles 
qus faziam antigamente com que o Papa 
chamasse a concilio toda a christanda.de. 
(Muito b'ern .; rnt,ito ben11-.) 

O ~Sh9 • Galdirio Loreto-Sr. Pre
sidenté, como o nobre Deputado por Per-

. uambuco·, que acaba· de sentar-se, eu pode
ria dizer-sou perfeitamente solidario com 
o digno govoi'nadol' de Pernambuco, em re
lação ao acto que S. Ex. baixou, revogando 
um decreto estadual, que mandava applicar 

, uma léi federal. · 
Não venho, Sr. Presidente, fazer a defesa 

do governador de Pernambuco, porque elle 
não precisa de um advogado tão fra.co (não 
apoiados). sobretudo quando acaba de ser 
defendido tão · brilhantemente pel6 nobre 
Jeputado que me precedeu na tribuna, e 
quando sua defesa tem sido feita cabalmente 
na imprensa _por um outro illustre Deputado 
por Pernambuco. 

O que desejo fazer neste momento é um 
'. · requerimento á Mesa, para que ponha na. 
'/ ordem do dia um projecto com parecer fa
. :v ora vel da Commissão de ·Constituição o 

Justiça ... 
0 SR. TEI;'{EIRA DE SA-Apoiçtdo, isso re-

solve a questão. · 
OSR. _.(l-ALDINO LORETO- ... que resolve a 

questão que está na . ordem do dia da opi
nião, D.a ordem do dia da imprensa e que 
foi trazida pelo acto do governador de Per
nambuco. 

Sr. Presidente, a questão parece que não 
está posta ,nos devidos termos. 

O Congresso Nacional, em virtude de soli
citação do Poder Executivo, fez uma lei in
terpretativa da Constituição, discrimina.ndo 
as comp~tencias da União e dos Estados no 
tocante á tr1butação do sello •. 

Que o Congresso Nacional não . :pôde fazer 
lei interpretativa da Constituição ficou ain
da o anno :passado elucidado nesta Camara, 
qua.ndo se discutiu o· projecto . de impostos 
in.terestaduas; ·a Camara deve ·estar lem
brada do célebre dile:mma . trazido a debate 
pelo nobre Deput,adopor Minas, o Sr. David 
Campista:~si a lei é . .interpretativa, sim
plesmente interpretativa, é desnecessaria, 
porque, si a Constituição não é respeitada, 
muito menos o será uma lei ordinaria; e !i 
~ão, é simplesmente·.· interpretativa,·. dizia 
S. Ex;, então nós estamos exorbitando. 

O·' SR.! . n.~viD _ CAl\IrisTA-Apoiado. · :· .. o/sa: .. ,<ihmNo L~RE~o~Niiô' ha a menor 
. du:Vida 'que :Q. Qqng_resso Nacional não . pôde 

fazer, em lei ordinaria, a interp·rétação da 
Constituição, oln·igatoria para. todos os ou
tros podeee~. (Apoiados.) . 

Isto já eu havüt 'dito nesta Cama1•a. ha trcs 
ou quatl•o annos, antes de discutir a questão 
de impostos · interestaduaes; e quando se a 
discutiu, tornei a manifestar-me de accordo 
com o nobre Deputatlo por Minas; e, refe
rindo-me á lei interpretativa da Constitui~ 
ção, .relativamente ao. imposto .do sello, de
clarei que ess:1 lei era inconsti.tucional, e, 
ainda mais, que os E:::tados não estavam 
obrigados a obedecei-a. _ 

Porque, Sr. Presidente, a lei que obriga 
os Estados, como a União, é a Constituição; 
nenhum Estn.do está obrigado a submetter
se a uma lei ord.inat•ia que interpreta a. 
Constituição da Republica. Todo cidadão es
tá obrigado a obedecer ás leis; mas, desde 
que ha um pacto :firmado com a União, 
que é a sua lei reguladora, a. que todos devem 
obedecer, os Estados não estão obrigados a 
submetter-se a leis ordinarias interpretati
vas da constituição; tanto mais quanto não 
é possível citar-se nenhum publicista que · 
diga que no regimon da nossa Constituição 
o Congresso possa. fazer uma lei interpreta
tiva da Constituição pelo processo dtts leis 
ordinarias. (Apoiados.) 

UI)la lej interpretativa da, Constltuição é 
uma reforma constitucional, e a Constitui
ção prescreve os termos e o processo dessa 
reforma constitueional. 

Portanto, o c1uo fizeram os Estados deante 
da lei interpretativa dtt Constituiç~ão Fede
ra.l? Continuaram com suas leis estaduaes a 
cobrar o sello a que tinham direito, o sello 
que lhes era, conferido pela Constituição da. 
Republica .. 

Houve um Estado da Republica, o de Per 
nambuco, em que o respectivo governador, 
então o eminente Sr. Gonçalves Ferreira, 
entendeu dever suspender a lei eshdual, em 
obediencia ás prescripções da nova lei fed.e
ral. Nenhum outro Esta.doassim procedeu, e 
creio que posso dizer com verdad o que no 
Estado do Espírito Santo nunca. se deu por 
essa lei federal, poi.-:; os · funccionarios esta
duaes continuar<.tm a cobrar o sello estadual, 
como se lei federal não existisse. 

Em obediencia iis prescri:pções da l<3i fe
deral, a procuração pl\ssada por um funccio
nario estadua.l, pal'a o recebimento de seus 
vencimentos no thesouro estadual deve 
ter o sello federal, excluído, portanto, o sello , 
estadual. · · 

0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE --'- Ne~te caso, 
em Alagoas· continuou-se a cobrar o :.sello, es.;.;> 
ta.dual. ···.· :_ 

o SR. GALDINo Lo RETo _:_ Não: conh~ç~· . 
n~da que pert~nça m~ü1 â economi~ do , )~~_;., ,, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:12- Página 70 de 138 

SESSÃÇ ·Ei\{1" .DE. SETEl\IBHO DE 1904 7 

'ta.do qtie aprocm'ação de,.empl•egados para 
· recebe·J.' vencimentos no.thesom•o do Esta,do. 

0 SR. COSTA NETTO - Em Matto-Grosso 
cobra-se o sello estadual. 

0 SR. GALDINO LO RETO - Eis ahi O Esta.·
do de :Matto Grosso cobrando sello. estadual 

. em casos em c1 u.e pela. lei federal não o podia 
cobra1". Que quer dizer is::;o ? 

Que a lei federal que fizemos irregular
mente, inconstHucionalmente, porque não 
:podemos rc_!'ormar ~ Constitu~ção por ~aquelle 
processo, nao tem s1do obedec1da nos Estados. 

v. Ex. vê, Sr. Presidente, o testemunho 
-que estou dando cJmo representante do Es
pírito Santo, vê igualmente o testcmanho 
dos illustres representantes de Alagôas o 

· Matto Grosso. 

0 SR. COSTA NETTO- Tambem SOU de 
opinião que essa lei votada. pelo Congresso 
é inconstitucional. 

O Sn.. GALDINO LoRETo-Quero a.ccentuar 
que o governo de Pernambuco não revogou 
uma lei federal, não podia faze t-o. O. que 
· elle fez foi revogar uma lei estadual. O acto 
do governador de Pcrm1.rnbuco e do Congresso 
do mesmo Estado nã.o estaria escandalizan
do pa1·te d;1 imprensa desta cidttde, ~i não 
tivesse havülo uma lei cstc'tdual mandando 

· o bsm'var a lei federal. 
Mas, Sr. Preú(lente, quando foi promul:

: gada a lei fedor·al que tom dado logar a 
· essa, celeuma, appellava-se para a penuria 
da União, e a opinião ainda não estava devi

. damente esclarecida sobre a discriminaçã.o 
· dos impostos. 

~iais tarde viera,m os conceitos. as opiniões 
das pessoas de maiol' :wtoridade, entre ella.s 
o illust.re e egregio ministro do Supremo 
Tribunal Federal, o Sr. João Ba.rbalho, que 
demonstrou .·brilhantemente, tt evidLmcia, 
que a lei federal era inconstitucional. 

Veiu a Commissão de Constituição, Legis-
lação e Justiça desta Casa, deu parecer fa

-voravel ao projecto. do illustre Deputado por 
,Pernambuco, o Sr. Teixeir~1. de Sá ; e é 
quando a opinião se avolumu. por esstt fórma 
para indicar como inconstitucional um acto 
praticado pelo Congresso Nacional em pro-
juizo dos Estados... , 

0 SR. ENÉAS 'MARTINS- Aliú.s não são po· 
der competente. Deus nos livre que a theoria. 
de V. Ex. se firmasse. 

mentos do thesouro do Estado, deva ter sello 
federal. . 

Pela lei federal impugnada deve ter 
1 

mas 
pela. Constituição, .não. · . · 

A lei federal e a ConstituiÇão estã,o, pol> 
tanto, em antagonismo. . 

~~~~· dizia eu, St·. Presidente: é quando a 
opm1ao de pessoas autorizadas c competen
tes, e até dn. propria Commissão. de Consti
tuição, Legislação e Justiça, que deu parecer 
favora,vel ao projocto do Sr. Teixeira de Sá, 
o da qual apenas dous membros assignaram 
com rest.ricções o não vencidos, se manifesta 
por essa fõr1~1a. sobre v, inconstitucionnJidad,e 
dtl. lei, feita.de moJo quo os proprios defen
sores, aquellcs mesmos que accusam o gover
nador de Pernambuco, não estão bem certos 
de estar com a boa doutrina, é nesta. occa
sião que se faz necessario que o debate se 
abra em termos amplos, p:1ra o que é pre
ciso que V. Ex. suhmetta o projecto, que 
està na pasta da Commissã'J, a debate, collo
canuo-o na Ol'dem do dia,. Então veremos o 
que é possível fazer. 

Po1· emquanto não vejo que, para o caso 
em que a. Uniã.o continue a. entender que esta. 
matel'it~ de seUo é da stm exclusiva compe
tencia, e os Estados po1· sua Yez entenda,m 
que não, sej<.~ necesstu•io invocar o art. 6° da. 
Constituição para, cumprimento da tci fe-
dm•al. 

.Já tive occaslão de dizel' o aono passa,do 
que o art. 6°, só ô applicaxel quanto <'ts leis 
!erlei'aes que devem ser executadas por func
cionarios ft:Lleraes, si porventura o Estado 
puzer obscaculo á execução dellas; mas o 
cl&O do governador de Pernambuco não é 
este. 

S. Ex. não se oppõe <l observancia da lei 
federal, tratando aponas de fazor observa1• a 
loi estatlual, ouo entende constitucion<~l ; o 
qúe não quot' dlzeL· que o citla.r.I.Ko lleixe do 
pagar o sello federal. 

Não me consta que o governador de Per
nambuco o:1 qualquer out.ra, autoridade 
estadual se opponha á execução d.a lei 
federal. 

Agot·n, o que os Esta.dos fazem é executar a 
lei estadual, porque a julgam constimcional. 

Si se entende, Sr. Presidente, que os Es
tados do vem obediencia a qmtlqucr 1ei federal· 
ordinaria, que vá cercear as suas u.ttri
buições, ontão, .Sr. Presidente, devem ser 
feitos os funeraes da Constituição Federal. · 
( ·Ptf 'Hito bem ; muito bem.) 

0 SR. GALDINO LORETO-Não sei si. V. Ex., 0 Sr. Presidente~ Tem a; pa.~ 
.que, m..e aparteia, me ouvia, mas acredito lavra o Sr. Wenceslau Braz. 
-que, com o espírito lucido de que é dotado, v. E~., nã.o poderá. sustentar que a pro- O Sr. "\iVenee8lau. Braz
curâção · de um empregado estadual, dando Sr. Presidente, cheguei hoje á Camara. de-. 
poderes para o l'ecebimento de seus venci. pois das cq_nsiG.erações feitas pelo illustr·e· 
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AXXAES ·DA CAl\IARA 

Deputado por Goyaz, o S1•. Hermenegildo de 
Moraes, que ,justificou uma. interpellação 
dirigida ao leade>· . da maio.rià. . .. 

Não . teridó . tido o prazer de ouvir o dis
curso··aeS. Ex., .aguardo que elle seja publi
cado ·no jornal da Casa, afim de dar-lhe a 
1'6SJlOSta conveniente. ( lil~!ito bem ; ?md.to 
bem.) 

O Sr. Presidente- Não ha mais 
oradores inscriptos na hora do expediente. 

Si nenhum Sr. Deputado quer usar da pa
lavra, vou passar á ordem do dia. (Pausa.( 

gne de Abreu, Tolentino dos Santos, Marco-· 
lino Moura, Irineu Machado. João Baptista.
Belisario . de Souza, Silva Cas\ro, Bezama.t , 
Abelardo de Mello, Julio Santos, Cruvello 
Cavalcanti, Francisco Veiga, João Luiz, Pe
nido Filho, Francisco Bernardino, Antonio 
Zaca.ria.s, Lindolpho Caetano, Rodolpho Pai· 
xão, · Padna Rezende, Jesuino Cardoso, Fran· 
cisco Romeiro, Valois de Castro; Fernando 
Prestes, Alvaro de Carvalho, Azevedo Mal"-
ques, Angelo Pinheiro e Cas.5iano do Nas
cimento. 

E sem causa. os srs.: José Euze.bio,.. 
Christino Cruz, Rayinundo Arthur, João Lo
pes, Paula e SU va., Affonso Costa, Elpidio 
Figueiredo, · Moreira Gomes, · Mello Mattos ~ 
Astolpho Dutra, Henrique Sa,lles, CamUlo 
Soares Filho, Sabino Bêiort•ozo. Carvalho 
Bt·itto, Camillo Pratos, AmaralCe~al'• Costa. 
Junior, Alfredo Varela e Campos Cartier. 

PRii'dEIRA PARTE D.\. ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A lista da · 
pm'ta n.ccusa a 1)resenca de 140 Srs. Depu
tados; ha numero legal, para se proceder â s· 
votações das mat3rias constantes da ordem 
do dia. e das que se a.chu,m sobre a mesa,. · 

E' lido, julgado object,o de deliberação e 
enviado á Commissão de Marinha e Guer·rrt 0· 
seguinte 

PROJECTO 

Comparecem mais os Srs. Sá Peixoto, Au
relio .-\morim, Hossanah de Oliveira, Passos 
Mira.nda, Arthur Lemos, Carlos de Novae3, 
Rogerio de Miranda., Indio. do Bt•a.zil, Ur
bano Santos, Bczcrril Fontenelle. Vil•gilio 
Brigido, Francisco Sá, Frederico Borges, 
Sergio Saboya, Eloy de Souza, Fonseca e 
SilV<\, Alberto Maranhão, Trindado, Abdún 
Milanez, Izidro Leite, Celso de Souza, Medei
l'os e Albuquerque, .José :\Ial'cellino, Bricio 
Filllo, Teixeira de Lyra, João Vieira, Mata
quia.s Gonçalves, EsmeeaLdino Bandeira, Mo
reira Alves, Cornelio da. Fonseca, Estacio 
Coimbra, Elpülio Figueiredo, Ange~o Neto, 
Arroxellas Galvão, Rodrigue.3 Dol'ia, Oliveira. 
Valladão, Domingos Guil11arães, Neiva, Leo
v'egiltlo Filgueiras, Castro Rebello, t 'osta, 
Bulcã.o Viannn.~ Felix Gaspar, Eugenio Tou· 
rinllo, Satyro Dias, Augusto de Freitas, Ro· 
drigues Lima, Eduardo Ramos, BernarJo 
Horta.·, José Monjardim, · Co1•rêa Dutra, Nel-
son de Vasconcellos, Erico Coelho, Bulhões N ._ lô7-1904 
Mnrc.ial, Oscar Gódoy, Augusto de Vascon-
cellos, Sá Freire, Amcrico de Albuqurquo, Determina que, alem dos officiaes do e.?;el·cito 
Fidclis Alves, Henl'iqne Borges, Paulino · de de gtte t1·ata a lei n. 981, de 7 de ,ianeirtJ 
Souza, Viria to Masca.renlln.s, Bernardo Mon· de 1903, conta;·d'o · tambem a antiguidade -da 
teil'O, Ribeiro J~nqueira. Ca.l'los Peixoto Fi- data da 1·especliua comm.issr.T.o os o!ficiaes 
lho, Anthel'O Betelho, Cttroeirode Rezende, commissionado~ qHe rettni1·em os requisitos 
.João Luiz Alves, Leonel Filho, Ada.lber&o que ir1dica 
Fer1•az, .Lamounior Godofredo, Caloger;.ts, , 0 Congresso Nacional decreh: 

·Nogueira, Olyntho Ribeiro, Olegario Ma-
ciel, . Gal<~ão Cal'Valha.J, :Moreira, da. Silva, Art. 1. 0 ·Além dos officiaes <lo exercito ds· 
Arnotpho Azevedo, Eloy Clmves, José Lobo, que trata. a lei n. 9tH, de 7 de janeiro de 
Paulino Carlos, Fl'ancisco Malta, c1mdido ·1903, conta.t•ão tambem a antiguidade da. 
Rodl'iguos,. Rodulpho Miranda, Costa Néttó, · data da respectiva commissão os officiaes 
Aq_uino Ribeiro, Benedicto de Souza,Lindolpho commissiouados que reunirem os seguintes 
Serra, Candido .de Abreu, Elyseu Guilherme, r!3quisitos: · 
Luiz Gualberto, Soa1•os dos .Santos, Juvenal · · 1°, sargentoação ·e exame pl'·atico de sua. 
Mill•31'; ·Marça.l Escobar, Barbosa Lima, Ger- a.rmn,; . 
mano Hasstochcr, Rivadavia Corrêa, Victo'· 2u, terem sido commissionados em serviço 
rino Monteiro, .Ja.mes Da1•cy, Domingod Mas- de guerl'a 0 contaí·em, pelo menos, um anno 
carenhas, Vespasiano de Albuquerque, Diogo de effectividade no mesmo serviço; 
Fortuna e Homem ele Cal'valho, . · go, terem, pelo menos, um elogio poi• b1•a,. 

Deixam de comparece1•, com causa partici- vura; · 
pad.a, os "Srs. : , Ra.ymund~ Nory ·, An- 4'>, provarem bom comportamento civil o 
toi1lo · Ba.stos, .. . Guedelha :Mourao, J oào Gay- militar. · · 
osq,:l:hqmaz cav~lcanti, .e.ereira Reis, AI'- Art • . 2. 0. A fé de oftlcio dos officiacs que 
th~.r :. Qrla.ndo, ·Epaminondas · Gracindo, Ver· estiverem· nas condições da presente ·lei:. 
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SE~s;(o El\l.i:DE SETEMBRO DE 1904 

será directamente remettida ao Ministerio 
da Guerra para. os devidos fins. 

Art. 3,0 Revogam-se as disposições em cón
trariu. 

Sala das sessões, 31 do agosto de 1904.
.:lrnolplw .üeveclo. 

E' annunciarla a votação da.s emendas do 
Senado, consta,ntes do impt•esso n. HiO, do 
1904, e offereeida,s ao project.o da, Ca.mara 
n. ·s20. de 1903. que modifictt o decreto 
n. 3.346, de 14 de outubro de 1887, consoli
dadas nelle. com o vencido, as di:Spo.;ições do 
me~ mo decreto (discussão unica.). 

São succcssiva.mento postas a votos c ap
pl~ovadas as seguintes emendas do Senado 
ao . 'projccto da. Camar.1 dos Deputados, nu
mero ::{20 B, de U)03 e constantes do impt·esso 
n. 160, de 1904: 

Ao art. !)o. Fique assim recligido o n. 4: 
«Do despacho que negar o registro havorâ 

aggra.vo, no Districto Federal, para. a Curte 
de Appellação, e nos Estados, p<tl'ét o tribunal 
judiciario de instancia supcr·ior. » 

Ao art. 19. Snpprimam-se as palavras fi
naes: «salvo o disposto no n.rt. 33.~ 

Ao art. 21: 
§ 1. o Supprimam-sc as palavras: «ou no 

cJrrer dello». 1 
§ 2. o Accrescen te-se: · « cxcep t.uados ts pro

duetos nocivos á saudc publica, que sorão 
destruid.os ». 

Ao art. 24. Accrescente-se : «no District.o 
Federal e nos Estados, polas autoridades 
competentes para. as buscas». 
· Ao art, 25. Diga-se: « pelas alfandcgas, 
o te.». • 

Ao a.rt. 28. Suppt·ünam-sc n.s pahtVl'as ft
naes: « sah·o si for oll'erccida, otc.- ató o 
fim)), 

Ao a.rt. :3.2. Supprimam-sc as palavras : 
«Ao Tt•ibunal Civil e Criminttl ». 

Paragrn.pho uni co. Rcdija.-se assim: 
« No Dist1•icto Federal ó competente para 

conhecer da acçã.o o Tribunal Civil e Crimi
nal, quo obsol'V<l.l'á o processo estabelecido 
no p~\ragrapho uni co do art. l 00 do decreto 
n. 1.030, de 14 de novembro de 1890. Nos 
EstAdo3 seguir-se-ha o pt•ocesso determinado 
pela respectiva legislação, competindo sem
pre o julgamento .em primeira in:stancia á 
justiça singular.)). . 

Ao at•t. 33. Supprima.-se . 
. Ao art. 34~ Supprima-se o segundo pe

r Iodo, que começ:a : « salvo as restricções, 
etc·., etc.». . 

O terceir•o periodo, que começa: <<A com
p'etencia. de que t1·ata,otc., etc ·.», constituirà 
artigo separado. 

Vol. V 

Ao art. 36 .. Redija-se assim o paragrapho · 
nnico : 

« Gozarão das garar;~tias desta. l@i os estraG-
geiros que, em vez de depositarem certidão 
do registro feito em seu respectivo paiz, 
requererem directamente o registro de sua. 
marca no Brazil. ~ 

E' o pr·ojecto apprevado assim emendada 
e emiado á Commissão de Redacção, oflici
ando se ao Senado. 

São !ucccssi vamcnte postos a votos o 
approvados em 2a discussão os seguintes al'.
tigos do 

PROJECTO 

N. 132 A, de 1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o Fica elevada á mesa do rendas de 

3n. cla~se a Collectoria de S. Luiz. no Esbdo 
do Rio Gt•ande do Sul. · 

Art. 2.o Ficn. o Pooer Exccnti\·o autori:.. 
za.dl) a abt•ir os ncccssar·ios credi&os p.1ra dar 
execução rt esta. lei. 

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

Posto a voto3, é approvado em 3a dis
cu~süo c enviado :.t Commissão de Reda.cção. 
o scguin~e 

PROJECTO 

N. 244, de lÇ)Ol 

O Congt•osso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder. Execut.ivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito extt·aordinario de 1: 178$567, pa.l'<t 
pagamento do Ot'donado devido ao mest1·e do 
musica aposentado,da extincta companhia de 
aprendizes u.,rt.ifices do Arsenal de Guerra do 
Estado do Rio Grttndo do Sul, Lourenç~ · 
~,rancisco da Cunha. no periodo decorrido 
daquella oxtincção á data de sua aposen
tadoria. ; fazendo as noccssal'ias operações c 
revogarias as disposiç:õus om contrario. 

Posto a votos, · ü approvado . em a a dis
cussão e euviado <L Commissão ·de Reda.cção, 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 144, de 1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo ~nico~ Fica o Poder Executivoau

torizado a. a.brir ao Ministet•io da Fazenda o· 
crl1dito de 292:802$282, supph3mentar á ru-

2 
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brica do n. 12 do art. 2·5 ua lei n. l .145. dei pâra pagamento do or·donado devido ao mes-
31 de dezembro de 1903; revogad-as as·dis- tre d~ musica ap?sentu,d~ da extincta com. -
posições em contrario. panhm. de aprendizes art1fices do Arsenal-do 

Guerrn. do Estado do Rio Grande do Sul, 
O S1·. Germano Hassloche•• Lourenço Francisco da Cunha,: no·periodo 

(pela o1·dem) requer dispensa de inte1•sticio decorrido, daquella extincção, ·á d.ata de sua 
para que faça p:.~.rte da, ordem do dia. da apo~entadorü1.; fazendo a:s nc~~ssarias ope
sessão se(J'uinte o projecto n. 132 A, de 1904. raçoes e revogadas as disposiçoes em con-

Consultada., a Camara. concede a dispensa trario. 
·de inte,:sticio~ . Sala das Commissões, l de setembro. de 

O Sr. Germa1~0 I-Iasslocber l904. _ DominrJos Guimaraes.- lTlal(redo 
(pela ot·dem)-Sr. Presidente, estando sobre Leal · 

. a Mesa · as reda.cçõcs finaes dos projectos ~ · · 

. ns. 244, de 1901 o 144, de 1904, ha pouco vo• E' o projecto enviado ao Senado. 
tadas em 3a discussão, peço a. V. Ex. c1 ue 

. consulte â Casa, si conc3dc dispensa de im
pressã.o, para que essas redacções sejam, im
mediatamente, submettidas á sua delibera

. ção. 
Consult<tda a. Camara, é concodida. a dis

pensa pedida. 

Em seguida, são snccessivamente, som de
. bt1.te, approvadas as seguintes 

N. l H A - l D0-1 

.-Redacçr.To final do projecto n. 144, deste 
anno, que auto6~a o Pt·esiclente da Repu
blica a aurü· ao Ministel'io da Fct~enda o 
credito de 292:802$282, supplementm· tt 
1·ubrica elo n. 12 do art. 25 ela lei n. 1.145, 

· de 31 de de~emb1·o ele 1903 

O Congresso N<1.ciona.l resolve: 
Artigo unico. Fictt o Pecsidente da Repu

bllca. a.uturizu,do a t~bl'i1• ao Ministerio da 
Fa:zenda, o credito de 29.2:802$282, supple· 
meni;ur á rub'rlca n. 12 do art. 25 da lei 
n, 1 .145, do 31 de 1lezemuro do 190:3 ; revo
g[Ldas as disposições em contr·a.l'io. 

Sai11 ltas Commissõos, I de setembro HJO,L 
·- Domingos Gv.imro-cTes.- WaJ(I·ctlo Leal.

E' o projecto enviado no Sonado. 

N. 108 - 1904 

Redacçtio final do p1·ojec:to n. 244, de 1901, 
que aulm·iza o P.l'esidente da Republica a 
al:Jri1· ao Ministm·io ela Gue1·ra o c1·edito cx
t?·aordinm·io de 1:178$567, para pagar o 
orclenado devido ao ·mestre de musica apo
sentado da·extincta companhia de ap1·en
dizes cwtifices elo ;lrsenal de Gue1·;·a elo Rio 
G1·ande do :8-u~, Lourenço Fmncisco da 

·Cunha 

·O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico~ Fico. o Presidente da Repu
·blica autorizado a abrir. ao Ministerio da 
, Guerra o credito.extraortiinario del: 178$567 

O Sr. Presi<len te - Estão findas 
as votações. 

Continua. a discussão unica do parecer 
n. 22, de 1904, sobre n. indicação dos Srs; 
Bricio Filho e Pauht Ramos para. que soja 
t~ltera.do o art. 79 de Regimento interno. 

Tem a pa.laVl'n, o Sr. Neiva . 

O Sr. Ne:iva-Embora doente, corre 
ti. tribuna para. dectara.r-so favora.vel á indi
cação Bricio Ramos, e dá as 1·azões por que 
nii.o discutiu o Regimento, sendo seu objecti-. 
vo, no momento, occupar-se do edito.rial do 
.!O?"nal· do Commercio, de segunda-feira . pro
xima, que comlmteu a. indicação, tão brHhau
temente sustentada pot• seus distinctos 
11utores. 

De long;~ data sabe o v<~lor que tem a opi· 
n i fio do mtds importa.nte orgão bl'azileiro, 
do mais nota.vel cht America. do Sul; e porque 
assim ponsn,, o porque sempre lhe foi dedi
ca,do o o louvasse e defendia,, quando era. um 
acto de coragom assim extorm~r-se, porque 
mantom cüm a sua digna redacção e seu 
illustre chofo as mai::: nmistosas rotações, é 
em s.ignal do apreçl) quo vem, com a íhtn
que:m costu1na.da.. comua.ter-lho <t opinião, o 
qne raz anaJyst~ndo os diversos trechos desse 
importtwte o bem elaborado artigo. 

Não julga quo ·o JorHal negu~ que seja. a, 
discussão o meio tle esclarecer as assem.;. 
blea.s; e pensa. que o grande orgão deve 
com a Camal'a concorrer po.rrt que «O Podel' 
Legislativo não se enfraqueça», afim de ovi
tal' que voltemos ao l'egimen dos autm·i.za
dos ; pois isso é que urge combater; e não 
combater os «combates oratorios», que tanto 
teem concoi•rLdo para glorias que enumer~ e 
feitos grandiosos que cita, alêm de dar no
mea.rla a notaveis oradoi'es, cujos discursos 
fulguram nos Annaes do antigo regimen _e 
nos do. actual. · · 

Sem quere1• desfazer nos ~<trabalhos·· que o. 
Poder Executivo realiza-na tranguiZUdade,das; 
ufficinas» salienta os trabalhos dos distbi.ct()s. 
collega.s,. que em seus gabinetes não~- menos ·· 
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SESSÃO El\I 1 · DE SETEMBRO DE 1904 n 

+.ranquillos, os . realizaram e de modo elo
quente e patriotico,cit.a-os e os nomes de seus 

. earegios autores, e lembra. o jmportante de
bate que, agora mesmo, se est;t travando a. 
proposito de obrigatoriedade (la vaccina. 

Diz que · os Deput:tdos acham alento · nos 
applausos populares,que não 1·eputa insigni
ficantes, outros muito8 m~ sustenta,ção de 
suas opiniões não teem vaciHado om en fren
tar as iras p:.~pulares. 

Lembra quo si o Jm·nC!l ::tcha menos 
proficuos os deb::~tes e o proprio Parlamento, 

. espoze -a causa. d.:~ revisão constituciona.l, 
reduza n, Camar:.L a uma C<ttlHU'tt mel'a
mente orçamentaria. 

Nota. as censuras que o üistincto jo1·na-
.lista f:\z aos Depuhdos rela tivamento aos 
debates, e acceutua a opinião do que os vo
tos dos representantes da Nação «~ão dados 

.por inspiração dos chefes» , julga que nem 
sempre é u.ssim, e o ontdor t:nn da,do provas 
de quo, sj os reconhece e ouve-o3, assumptos 
ha em quo se decide indepondentJ de sugges
tões delles ou da.« imprensa.» 

Lembra o numero de Sena.doeos quo ~e f<tZ 
místér para abeir as sessões, que sfto sus
pensas, si fica. rednzido o elos que cst5.o pre
sentes aos debates. 

Entende q no a.:'i razõos extern<trla,s pcto 
respeit;avel decano do jornalismo bra.zileiro, 
que tão relevantes serviços l1a prestado ü. 
Patl'ia, nã.o s;to sulllcientes para q uc a Ca
mara recuso ajusta. medida. pt•oposta, t<Lnto 
mais quanto a Mcst~, por seus dignos Pl'esi
dente c I o Secrot.al'io, de modo ttccot·do em 

·Snn. costumada maneit·u. de agi e - oedat'tt 
francamente não fa.zm· quosti'iu recll<t l<t ; poi::: 
entende q 110 <L Camat•;t dnvo resol vet· como 
lhe a.p,Prouver. (Muito be;it, .lf11ilo ()(Ji1L O 
o1·ado1· d comp1·~menlado.) 

O Sr. .A.leuea.~· < "uin1u..-it.e:-: 
dir<'t poucas palavras soiH•e a matoria em 
debate, porque, além da mosmt~ nno corn
port~Ll' lat•go d:•scnvolvilllenLo, nã.o qucL· 
absolutamente a.ftLstar-so dn, oriDn taçã.o sc
gurtL o in&elligcnto com que S. Ex. o 
Sr. P1•esidente da Ca.auua tem chefiado a 
Commissão de Policia. 

o mesmo conduzido {t victoria no curso da~ 
votações. 

Esta, orientação é a mosma que a Com
missão mantem deante d<:\ indicação, e o 
orador não tomat>ia. pa.rte no debate, si não 
sentisse necessidade de rebate1· duas incre
pações injustas que Lho foram feitas pelos 
honrados Deputados pol' Santa Catharina e 
Pernambuco. 

S. S. E Ex. ,examinando o parecer da Com
missão, attribuiram-lhc, intenção que . ella 
não teve ao eta.bor<t l-o, e, commentando um 
dos fundamentos invocados em fayor do 
at·t. 70 do Regimento, descobrira,m ahi um:.~ 
injuri<t <:ttiradu. á Camara, considerando-a 
composta dt~ Deputados que rle nenhum modo 
se intel'essam pela dis.mssão dos assumptos 
submettidos ao seu estudo. Uma C<tmara ele 
vadios, em fim. 

Nã.o foi c não podia ser este o pensamento 
da Cornmissã.u tlc Policitt ao invocar o argu
mento impugnado. A Com missão :.tlludiu a, 
um facto que não pôtlc ser contestado, que 
está no conhecimento de toda a Camara e 
que é o reLttivo <'L difHcnldade em que se 
tent encontt·Mlo:a :\Iosa para abrir tLS snssõe~ 
;\, hot·a regimental. :~a, vigencia J.o antigu 
Regimento , o numero preciso p:Lra o começo 
d.os trn,balho.; era, de 53 Deputados, e sempre. 
o quasi que diariamente o Presidente :::e vüt 
na neco:::sida,de de esquecer-se proposit<tl
mcnto da prcscL·ipçã.o regimental CitUWt.o :1 
hor<t para. ·o comeÇo das sessões e esporar 
quinze e vinte min11tos, além do qua.rto de 
hora. do tolul'anci:.t, a presença de Deputado~ 
p:~m dat' inicio aos tntlmlhos. 

Com a. pt·coccup:Lç~ão que tom o Presidente 
de curnpl'ir rigol'Osamonto toJ:Ls as dispo
sições do Ltogimento, de nunca dellas se 
a.l\t.st:n•, proCIIL'Oll <~ Commissão ver o meio 
por qne podorh dwgar a esse t·esultadu, 
qu:Ln 1.0 <t :~hertura das sos:Sões. E outro não 
se llto u.figut•ou mais efficaz do que a re
ducç5,o pam 313 do numero de 5::l Dcpul.:.tdos, 
quo o :wtigo 1\.eglmento para lsto exigia. 

Niio i;em out1·o cffeito esta medida o não 
percebe o orador o quo de inconvonientc 
dolla possa resultar, quer para os trabalhos 
dtL Camara, CJ uer par:.~ o prestigio ela insti
tuição que elln representa. Accroscc a isso · 
que a. providencia <.tssim tomada, pela Com
missão, e vizando esse uni co fim, é do e:ffeitos 
1neoos gr;wes do que a que se onc.>ntrn.va no 

Apresentando a reforma do Regimento ao 
estudo e· deliberação da Camara, a Commis· 
são de Policia entrou no assumpto despro· 
occupada, procurando apenas concor.L'er com 
os seus esforços p::u•a que do Regimente des
apparecessem todtLs as disposiÇões incon-

,gruentes, abolindo-se o regimea do praxes 
absurdas. 

primeiro Regimento que vigorou na Camara 
republicaiJa ern 1891. 

Por esse Regimento, elaborado pelo sau
doso então 1° Secretario SL'. Matta Machado, 
discutiJ.o e votado pela Cama.ra, com o con
curso e a collaborn.ção de muitos dos seus H
lustres membros, se estabelecia a. regra de 
que, dada a hora regimental, os membros, da 
Mesa occupariam os seus logar·es, o Jn Secre-. 

Foi esta a sua alta preoccupação na 
cqnfecção do projccto, que entregou ao . voto 
d_a Camara; :para que ella, com a mai~ ampla 
liberdade, resolvesse sobre elle, jama:s in-
r:ftu~ndo,directa ou indirectamente, para ser 
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:12. , A!\'NAES DA CAI\ÍAFIA . 

tarlo 1 e ria. o expediente e os Deputados. pode
riam justifi~a.r. req_uerimeotos. lJ:Pl'e~entar 
projectos e mdtcaç:ocs, o só !lepots d1sio é 
que se'l)rocedía â chamada par.\ verificar 
si havia no recinto ilm torço dos Deputado~ 
que devem compôr a Camara, pa.ra. que 
fosse al1erta. a ~cs•iio. No c11so do não havor 
esse numero, por um:1 outnJ. dispc~ição desse 
mesmo Regimento, o Presidente convidaria 
os Depu ta dos preson tes a proseguit• na. ordem 
dos trabalhos indicados na ordem do dit~, 
cxeeptuados apenas a.<tuelles que tivessem de 
ser ·submettidos â VG\ação, os quaes fictwam 
adia.!lu~. 

Por esse Regimento, portanto, a CamarJ. 
poderia funccionar oom a presco~a. no re· 
cinto do metade c mi\is umdrn; seus membros. 
de um quarto·. de um quhto, ou si se 
achaasam apenas nhi reunidos os membros 
da Mesa e meia duzia de Deputados outms. 
Discutiam-se todos os assumptos, apre~en
tavam-~e pr~>jectos, l'equcrimentos o indi
cações, e dava· se andamento a todos 1·s t.ra
lJalhos pai·lamentaros sem a exigencia de 
certo numcru de Deputados, que·uro. apenas 
nocessario quando se tratava de vot~çiio. 
Ninguem dirâ cerhmenle llue a modida hoje 
incluida no Regimento da Camard, e ora 
impugnada pelos autores dil. ind.ica.çii.o, sejil. 
mais gl'll.Yc e do mais perniciosos olfcitos, 
de que aquellll. a que o ora.d.or acaba. de se 
rererir .. 

Não lll!l parece, portanto, quo SObl'll a 
ma,~ePia. em si da ]ndicação se possa levan
tar a opposição vchcmente e brilhante quo 
os nobres Deputa.dcs tecm contra ella. mo
vido. A quostão ti de natureza simples e a 
disposição impugnada de quo el111. se ge~·ou 
não teve outro IIm sinão, como jil disso, 
pormittir o cumprimento exa.cto das disposi
ções regimentaes o l'.l.cilitar n ronntiio diaria 
da Co.mu.ra. 

Foi injusto. portanto, o nobre Doputa.do 
por Santtt CtlLlmrioa, quando viu na~ pa.la.· 
vra.; do parecer da Commis~ão censura ao 
modo por qne cada um dos nobres Deputados 
cumpre os seus deveres não compareccn•lo 
á hora regimental. 

Outro ponto, que merece reparos do ora
dor, é aquelle em qne o seu illnstl'c amigo 
Deputa.do por Santa Catha.rimL, para demon· 
stl·ar ·que · a disposicão do Regimento o1•a 
impugnada não lhe p<mou despercebida, 
trouxe para o debato o esboço do projecto 
or~u,niiado pdo orador para, C<~tuclo da. Com
missão e de illustres callegas que o honra
ram com a tua collaboração, e em que so 
cncootra totalmente mantjda a dispJsiçã.o 
do &l't. 58 do. antigo Regimento, querendo 
c:om iaso talvez provar ll camara que o seu 
l • Secretario sorrateiramente modificou a 

al!udida.dbJ>o~ição . (Contes!('Ç<to do S.-,Paula 
Ramos.) 

O projccto a.prcscn tado pela r.ammissão 
ao estudo da. Camara, assigna.do pelas seu~ 
mcmbt•os, é o quo está registt·ado na. Secro-:
tar.ia. sob o. :'!34. de 1903. e ahi o nobre 
Deputa(\0 encontrará. no nrt. "17 a mesma; 
rlisposlçã.o que constituo !loje o art. 79: do 
actual Regimento. 

O projecto a que S. Ex. a.lluiliu e. que 
trouxe para a. Camara é o esboço elabo
rado pelo 1" Secretario pJ.ra. estudo da Com
missií.o. e que por e lia fol J:tpga.mcnte m o
dific~do de accordo com a:l indic<l.Çõcs feitas 
·por m•litos do> no .. ~os illustres coHcga.s, 
entre os qua.es tem o· prazel' o orador e~n 
repetir lhe prestaranl a melhor coiJaboraçao 
08 pl'Oprios íllust res sigaata.rios da indi
cação. 

A modificação fo i feitt~ pelos m otivos quo 
o o1•ador já oxpo~ () voiu a o conhecime nto 
tla Cama!'a com o projecto P.rimitivo, Não 
hou•:c, pois, surpreza. ne m ao oraüor póde 
ser attribuida a increpação que lho foi feita 
injusta.mente pelo illustre Deputado ~ 

Respondidos as~ün o:; pontos capila!l3 do~ 
discursos proferidos pelos honrados autot•es 
ela indicação, o orador va.e tet•minar rape
tindo as palavras com que fechou o sou pa
rccor a Commisslí.o de Pollcía. : 

~ A Cama.m conb()cO os motivos que ser• 
viram de funlatllento á disposi ção do art. 79 
do Regintento ora. impugoad.) , ÜUI' iu a.s co~
testacOes quo lhe foralll oppost as em brl
llla.ntes discursos paios auto1•es da indicaÇão, 
e u.i o da. agoJ':1 teve occa~ião de apreci<~.r a. 
oraçiio do n os~o digo o colloga. pe l:1 Bahla., 
SJ•. João Neiva, cuja pala v til. sempre n~s 
oocanta. neste l'CC into. Estil , portanto , h abt
Jit<ldau. pronunciar-se a r espeito do tLssumptu 
oom a sabedorh e o acerto com quo v otou o 
Regimento. Façll.·O com a. mesma liberdade 
da acção o com a ot•ientação segura que 
tem sobl'o tão magna questão, corta. de que 
não melindrará jâmais a Commissão do Po
licia. si l'l,'jeitar o <J.rt , 79 do Regimento, ap· 
provando a indicação. Ella sento-H! p erfei
tamente compensada de todo o seu esforço 
com a elabol.'açiio do projecto, vendo-o ap " 
lJI'Ov<Ldo, e já em execução, como foi pela 
Ca.ma.ra..» (Muito bem; muito bem. o· oradol' 
(oi comprimed!ado por !o dos o~ coUcgas,) 

ó Sr. Presidente - Con'tint1a. a 
discussão do p arecer. 

Si não lla. quem queira usar da. pala.Vl'IJ,, 
vou enoorrar a discussão, (Pausa.) · 

E~tá. encarrad:~, e adiada a votacã.o.(Pausa.) 
E11ta.ndo a.dcaotada a. hora dll. prímllira. 

par1e d:t ordem do dia, passa-se á · 
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SESSÃO E.l\i l DE SEÚ':MBRO . DE Ül04 l3 

SIWU~DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

: E' anounciada a con~inuação da 2• dis· 
-cuissãx tl6 pro,jecto n. 121 A, do 1901, do Se
nado, t ornando obrigatorias em toda a Repu
bllca a va.ccioll.Ç.ão contra. a. variola., com pa
-recer· da. commissão de Instruccão c Saude 
P ublica e substitutivo do Sr. Deput:Mlo Erice 
·Coelho. 

Vêm ! mesa, são lidas. apoiadas e postas 
.conjuntamente em discuBsã.o as seguintes 

P.li~NDAS 

~\.o .p :ojccto n. "121 A, de l 004: 

Ao ad. 2•, lettm·a: 
Depois da. pala.vra. mo!es(ic•, diga.-se: al-le· 

gado. por medico da família. 

· Accrescente·se: 
~ - §" 1. o O U.iagnostico feito pelo medico Lla. 

fall)ilia quando impugnado pelos deloga.dos 
ilahy~íene officia.l darã. log·ar a, qac c;tda. un1 
dos medicas em contlicto se lottve om ou t.ro 
clinico, cabendo aos dous louva.dos e.~colher 
um terceiro pt·oilssional quo se1·ví~á. de arbi
tro, decidindo em ultima iostaocia,. 
. _§ 2,0 Qualquer que seja a decisão, ne· 

.nhum dos medicas poderá. ser punido a pre
texto de igoorancia. 
. ·(Lettra a) § A vaccinação não t er<\ logar 
quando u. família adaptar a medicina hommo· 
Jla.thica.~ · 

·§-E, dh•9ito da. f:J.milia. exigir provas do .que 
não se t!Jn\3. vacclnar o r ecemuascido com 
va.ccina. humanizada. 

(Lettra b) l!;m voz de sele annos, "diga.·sc; dá 
~nru . · 

Supprim:ttri-se :l.S pal:\Vl'M c se1·d zep~tida 
por sep~nnios , · 

4.corescilnle-se onda éoovier: 
Niogucm p oder á. ser materialmente coa

g ido a se deixnr vn.ccino,r. 
._Art. O .medico que vaccinar a. qüalquel' 

_pes,~oa ~ 9brJga.do a deixar em . poder do va.c
cin<!odo documento em que, assignanuo-se, 
dil•él. a. U.n.ta em que fez a va.ccioacão ou a. 
revacclnação o o resultado, bem como os nc
cideutos que ~obrevierem dentro úe 40 dias. 
' Art, Nenhum delegado da hygiene otllcial 

terá o direito de exigir do mulher alguma. a: 
<lXhi blção de cicatrizes de vaccina para os ftos 
do ar~. 2•,lot~ra. i, in fine, 

Ao art. 2•, Lettra. à. Supprimam-so aspa· 
l:LVI'all fl cando os commandantss responsa11eis 
pelo C11mprsmento elA~ Zei. 

Accrl'..>crntc-se apó~ a palavra re,acc;no( 
elos, o seguinte: 

Salvo as prncas que. se tiverem vaccinado 
por occa.sií.i.o <la se alistarmn. 

Suppt•imnm-sQ. as palavras officiaas ~. 

Accrosceo k-se: 
Art. Continuam em vigor as disposições 

lcga.es assecuratoL'Ü\S do segredo clinico de 
ac~ordo com o jttramento exigido dos mc
dlcos diplomados nos in.stitutos olficia.cs. 

Art. O Governo providoncial'á no sentido 
do, coocurrentemonte coin a interdieção c 
demolição, por !UOtivo do va[·iola, ou con
cerws ra!lic;\es das c..1sa.s ins:J.lubrc$ onde 
~·~hle u. popula~.iio pob;·o, construirem-ao ha
bitaçõus llyglonica.s, de · aluguel modico, ao 
alcance das classes prol~tal'ias corridas uo.; 
casebres o estalagens. . 

A t• t. Os casos de vario la serão especifi
cados no <•bituario, <liaria.mente publica<io 
cum a doc1ara.Qiio 'de sct• on · não vaccinado 
ou revacciua.do cada. Individuo que ahi fi
gurar, o sempre que for pussivel com a data 
u. .. ultima vu.ccinaçã.o. 

Ar t. Não será ohdgatoria a vacciuação 
para as pessoas habitualmente sujeitas a 
erysipe1as. 

Art. Fica. d eroga.do o art. 148 do regula-
meu to n . · 5. l56, de 8 de março do 1904. . 

,\l>t, Aos opera.rios compulsoriamenie vo.c
ciml.dos, omprcga.dus na iodusw ia. pllNicular, 
pu.g~rá. o Thesouro Federal a. import aneia 
dos salarios correspondentes aos dtas em que 
estiverem nfMtt\dos d o trabalho por força. da 
iofia.mmacão ou febre propriasa. bua. vacclna. 

Em quah1ucr caso po.go.rá. o Tbesuuro a. 
iodemoização de quatro dias de sa.lados. · 

A1•t. Aos jornaloiroa das ropar\içõo;; o of
licioll.ll flo Estado, compulsoriamente vacci· 
na.dos, não se descont.arà. nenhuma paroolla 
do respectivo salario jorn&l, emquanto esü· 
verem afa.stados do trabalho b1•aça.l por 
causa •l a boa vaccioa.. 

Art. Aos empre~ados publicos compulso· 
t•ia.montc va.ccinados nenhum desconto se 
f'ará. nos respectivos venciinentos quando 
fo.lta.rcm ú. repartição por motiYo de vacci· 
nação, 

Art. Nenhum eleitor poderá ser compul
sol'la.merlte vaucinil.do durante os 15 dias que 
antecederem a. qualquer eleição federal, 
estadoo.l ou munícnpa.l. · . · 

Art. Nenhum jurado devidamente quaii
tlcado poderá ser compulsoriamente vacci· 
nado nos quatro dias quo p1·ecederom á 
convoca()ão de jury em que possa fu.ncciooa.r. 

Art. l~lca. dorogado o art. 212 do regula· 
menlo 5, 150; do 8 de março de 1004. 
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Accrescente-se oo:lc convier: 

Art. Em caso ~lgum, a prctc~to de vac-
cinar ou revacci nm:, poderão os de lcg<~tlos 
da hygiene officia! peaetr;.•r em qu<Liquer 
casa na. ausencia. elo chefe da família. 

Pcoa de trcs mozc:; elo pri:x'io, i!.l~m da dc
rol~&'io do cargo. 

§ A pt'Ova de~n. ·.in fl·acção sorá feita 
por qJJeixa elo cltele de f,1milia. c de dccla
m ção deoduas testemunhas. 

Art. E' gar·antido n. cada um o Jircito de 
·vaccimLt'-sc com o modico de stu~ con ilança. 

Art. Os at testados de Vltccintt ftrn1ados 
pelos rnetlicus parLil.:ularus lle caúa f<Lmilia 
farão }Jrova do IUcsmova.lor que os a.tto.~tados 
(\•Js dele~a.dos da. hygiene official . 

At•t . Nenhuma senhora. podot•á ser in-
duziu<~. ou coagida a. se deixar vaca in ar ou 
l'evaccina.r durante a. gestação. 

Al·t. Os medicas quo empregarem coJu-
pulsm•iamcn te <lo vaccina lmmaoiza.da ou a 
vaccimlção braço t~ b1•a.ço sm•ão demittidos, 
l>em prejLtizo da. pena. de tres mczos de pri.são 
em que incorrem. 

An. Os tuberculosos em qualquer gr-.i.o 
Só serão vaccinados s~ quizerero , e !egiti· 
mar ao a sna recusa exhibindo <. t.testa clo do 
seü medico assisto n te. 

Art. As pessoas maiores de 60 ao nos só 
se vaccinarão si quizerem. 

Art. 1\ão 6 obrigat oria a Yaccinação 
para. os maiores de 45 a nnos. · 

Sala das sessões, l de setembro de 1904. 
BadJosa L ima . 

o Sr. Presidente-Tem..-. palavra 
o Sr. h·inou Machado. {Pltt• sa . ) 

Não está p1•eson te. 
Tem a po.lavr:l o S1·. Sá Fr eir e, 

o Sr. Sá Freit•e- Xo <lesempcnho 
t'le importantíssima commissão, ti'ILZ como 
:wgumcnto contra o projccto em debate uma 
representação firmada por cinco mH opct·a.· 
r ios, que o procuraram par:t que fosse o ~eu 

· porta.d.or. 
Reconhecendo o direito de petitlio, garan

tido pelo nosso pacto fundamental, oiio oppoz 
a menor contestação a esses operarios. 

Quiz, a principio, a.p1·esentar a. referida rc
presentJtção na nora do cxpetliento; mas, pon
derando sobl·e "' questão, lho pareceu legi· 
ti mo tr-azel-a, no momento em que ~e discute 
o pl'ojecto·, por consiituir um argumento 
conn•a e!le. (Mui to bem. ) 

Devo e.~ta.r a Co.mara lembrada. dtt lucta 
travada durante a 11iscussã.o do projecto que 
reformo.u a hygitme do Diskicto Federal. 
Foi da !Jancadi1 de quo raz parte quo se le
vantou a. sua impugna.e<'l.o, procurando por 

todos os meios comha tor a medida que o Con-
gresso dotJoí~ a.ptJrovoH . Os resnlt:l.dos dessa 
impngn:tçiio são rio coohecimcnco lle todos . 

·A Cam~ra, rliz o ot•arlm·, deve tr~tat•. cuida-. 
dos(l.tnent.c e não alienat· do si as suas .a.ttl'i~ 
buicilcs, como acon tece CO!U o pi•ojecto em 
t.lcl)ate, na. compeécncia do lcgisla.r sobre ma.
torl<~. penal. 

O <Lt•t. 2•, que li!, G uma a líc nacio das a.t· 
tt•llmlçõcs quo pé)l'tcncom exclusivamente ao 
Congresso Nacion;d ; a. sua disposição in· 
tt·tnge uma. dispo>icilo 1.l<1 Constitaiçiio e, l>o t• 
isso, o pl'Ojecto ó inconstitucional; . . 

H.ecorda.-se aimla. r1 uando se discut iu o 
anuo passado o proj~cto de hygiene, do bl"i
lbante e JlOtlwel parece!' do illustrc -Sr. Tei
x.cü•a Brr.udã.o, no qunl S.L::x~ t ratava de fazer 
l'espeitar os principios carllea.es d<t consti- 
tuicão Llt\ Repuhlica. 

S. Ex .. na dum cmergencia. por que acaba.. 
de passe~r o. bancada fiumioense, vendo a in
tor v on çã.o elo Governo Feder:J.l em ma.toria, 
da compotencin. do Estrtdo, S. Ex. , pr incipal
rnen te, podeci:J. com logica iuSul'git·-se contra. 
a<tuelh~ dGmonstraçii.o do força. pra.t iea.da. 
couU'(I. os direito~ do Estado do Rio do Je-
nuiro . ~ 

Não vem propt•iamento discutir o assum-
pto, pois o Sr. Ba.rboso. Limt\ e OLltros col
legaá j!i o fizeram coro hrilba.nti,;mo ; vem 
trazer ao conhecimento da. Camar:~. ·a repre
seutu.çã.o o. que se referiu, pedindo permissão 
para lel·a.. 

Pela leitura que fez se vê que cada. 
phrasa, cada m•gf•mento, contidos na t•epre- · 
sentaç1to, demonstmm hem claro o perigo da 
approYação do projecto. 

São poar.as as opiniOcs contra a vaccina. •. 
Os pl'OJJI"ios oper-a.rios pedem quo so estabe
leç:~m postos vaccinicos, que ;m PI'OCuro, por · 
meio de pacifica. p ropag<\ntla, demonst 1-ar a 
sua. erncacia.; ma.s entendem que se não deve 
entreg:.tr á medicina otncial a. su~t pt•a.tica. .. 

O projecto ni\o declara, roalmente, a quem.. 
ca.be vu.ccintu· ; parece, outr-e te~uto, cunelu
dontc que por ello a vaccinaçiio só com-· 
pete á medicina oltioü.Ll, aos medicas da 
hyl{iene. 

Pensa. CJUO, sem a Cnmara. dccl<>t'a l', por 
meios de emend<1 quo approvar, que o do· 
cumento para. os efieitos do art. 1 • é um. 
a.ttestado 1le q ualquel' medico, só tcr:io com-· 
petencin :pa.ra Yacciua1• os medicos da. hy
giene. 

O a.ono pass:).do, quamlo so di.;cutiam di·· 
versos projectos rel<Líivos t~o Distrlcto Fe-
deral e ctisposições quo eotend.iam com Lodos . 
os ~};lados da. Republica, teve opportunidade· 
de dizot• que a. vot:J.çõ.o dessas leis ineunsti
tucionaes constitui<~. um grave perigo. 

Feliz ou infelizmente ossas suas palavras 
já roce lJcr<J.m a.m P'tro do· Poder J udic iaJ;lo, do-
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Supremo Tribuna l l•"edcra l. Ainda. ltt~ poucos 
·dias, assistindo a.o jttlg~mcnto do uma ccwsa 
em que oram pa.l'tes o P~·ofeito e um pt·o· 
prietario desta. C:l.pit,~I. ouviu de todos os 
m embros desse t l'ibumLI o. de,:larn.çõ.o ex· 
lll'cSS<~ de quo a lei em que se h>t via. funda(lo 
o P1•efoito ora manifos~amcnto incoo;;titu 
cion<tl. ( .4pc.iculos .) 

No dia segninte, oste mosmo t r it•tlll<t l , to
m:,ndo con llecimeoto de um l'<!CU!'.~O iu tGr
posto de accot•do com o <ort. 60, lo~. tl'(o, A, ch~ 
constltuiçito, só res.;lnw em cspecle, ru li
dado na inconstiCucionalldade ila lei votatht 
pt!lo Congresso . · 

E' por c~s<tS ttifficuhh de.s, q11e roa.is hrde 
surgem , que veru, eucor;~ja!lo , lrazcr a. l'C
prc.~en tação de 5 . 0110 operar ios . 

A Rep nbli c a já osta.rá, lJorvontuJ'i\, con
solidatla ?. Dizem que sim, que não ê mais 
uecessu.l'io que se c•.n peeguem e>forços para 
manter os priocipíos ropublicu.nos,co1n tauto 
custo e denodo couquü;tados pelos h:\bitmtns 
do.Br azil; mas. ~otla vez q ue 5 ,000, 9. 000, 
11 .000 opera.rios vierem pedir ao Congresso 
Na.cional q_uc se execute, que se cu mpra a. 
Constituiçao Rcpuhlicanil., póde·so dizor íl ue 
!u1 ll. 000 cidadao3 pr ep<Lr aaos par"' defender 
a Republica. e manter a sua. Constituição . 
(Muito bem . Apoiados , O o1·aúor e comp'l'i
m entado.) 

Vêm a mes3., são lidas, a.poiad!l.S c posta..'! 
conjunt.uncnte em cllscussão as seguiut.e.o; 

llMEl'iDAS 

:lo p1·ojecto H . 121 :1, <le 190d 

Onde COll VÍCL' : 

Para.grnpho unico.Constit,,e pl'ovu. du cum
primento do art. L" a exh ibiçõ.o de a t t os
ta.do medico CDm a firma r econbecirla. pot• 
t abellião . 

Sa la das sessões, l de setemht•o tlo igo f . 
Bu~hões' 11! cwcia~.-At• gt!slo de Vas concellos,
Americo de JH!JU(ltee1·guc. - Sâ F1·ei1·e . 

Lettra. d do a.rt. 2 . • Sub~tltua.-sc pelo 
segninto ~ 

Todos os otlclaes c solda tl03 das classes 
armad;~s d ;t Repnblica (cxct•cito, :1rmad:1 o 
bri nada. pl)licío.!) O.SJim como o~ do co1·po Jc 
do bomlJoirn~. 1lovcriio sor vaceínados e rc· 
l'CVMcinados p~lo~ mndico3 dus reJ'ol'idos 
corpo~. 

&lia. dM scRaoos, I tio sotemlu•o elo J004 .
Bttl hões Mar·cicct ,- :l!nol•ica l(~ . I / Úif'JII~rgut!.-
8á Ji'1'8Í1'1) . 

O Sr. Sú Fl.'c h•e (liiJ/rt rll'll•ml)
Peço a V. Ex., Sr. Presldont~, quo, ü. o~Cllll· 

pio !lo qno sa tem feito em ca.~os identicos, 
lllttnde publica.t• no Dia1·io. do Congresto are
presentação de Cíue SOl\ llor t:vlor. 

Consultada a Ci\sa, ~. a.ppt•ovado o t'eCJ.UOt'Í· 
mcn to do Sr. Sú. Frl'ire. 

Documento a. qne se refer e o r eqnerimen- · 
to Yer oal do Sr. Sá Freir e 

Ai"I'ET:r ,O n;,.S CL.\SSE.-i PJ':OLF.TAl~L\S AOS SRS . 
MI·: MH1l0S IJO Gn:'\GR.t8:SO ~AClu :\"Af,, COl'\1'B.A. 
() l 'JWJEGTO JJE \'ACCJ:'\A('ÃO OllRWATORJ.\ 

Grande p:wte. <los ~i;,;aahrio8 desta. repre- · 
st•n i;I.Ção, Sr s . Membros do Congl'c:;so ' Na.cio· 
o:~I. :~.credita na offic:t.eill rla. vaccin<I.Ç:io con
tL·a o. vo.l'iol<\ e uceitn a su:L pl' a.tie<t . Si'i.o, 
poreni., unan imcs em lll'Otcstar onet•gica· 
meoto cont1·a a Sl.Ut revoltante obr:ga.torie· 
dt~de. p orqul': cll;L vem feri r ~oda~ tts li herda
dos.!.(i.ll'n.ntldas pela Constituição Rcpublicantl, 
por q.ue vom toJ•nar a.incla. mais depr i rne lt t.e a 
a ffiictiva. situação em que vivemos e porque 
tra.z no seu bojo o prenuncio de muita.s ou
tras violencias, cnjo limite ningucm poclur~ 
prever. 

Hoje nó:; somos a cada. in ~t:wt.A surpt'ehen
did os pe la violação do> nosso~ domieilios ; os · 
ma.ndatl\rios do Governo, sem <Lti.c~n rler a con· 
sidcrttção de esp ccie algumt~ . chega.m inespo· 
mdamen te, nos a.tiram <1..~ ru:lS, ~ella.m aa 
nos.~as casD.S, pt•occdem às desinfecções de 
toda " ordem, tornando i nsupportll vel o am
biente Llc nossos laNs; da.ronificaro oc• des
troe m as 110Ssa.~ l'Ont1a..' a fls objectos rto nosso 
u~o domestico ;. uo~ rodLIZ r,.m ;i sltnaçãu mais 
vexutor i<t ! RL.:tirmn-se, emfim. dcpoi~ do ootl 
h <IYCt' cuusa.do ;rr:Lndes mu.I.cs, sem quo tc
nha.mo;:: p:Lra. quem n.ppal l:~r. o qua.ntlo i'lup
pomos httYer pago.tlo bllnt ca.roo nosso k ibuto 
a essu r egimr.n rlc viil li'IOf;as arb i LI~u·.ietln.dcs, 
oil·os que surgem do n o1·o a roprotluzi t• as 
mc~mtts re volt:w tes sconas. 

Arranc:am de nossos la.l'CS os n ossos :filhos Cl 
a~> nossas ospo8,LS, o nos oncla usm•;uu nm: 
hospltaes, auxiliados pela fo rça pnbllca. pri
vando -nos dos c:tl'itlhos c elos ouülados do.~ 
nossos amigos, quando delles mais precisa.mos, 
:Lggmv~lntlo os nosoos soiirimentos o muitas 
vezes provocando a morte pelos abalos mo· 
raes e as brutaes violoncias com 1'['.10 nos 
tyrl\nntzam . 

Até Lioje, pore m, só toca.r:tm tlOS nossos 
Ctlrpos (upeza r ele todos os noS!los pt'o tostos) 
quu.orlo nos oncontra.vam o u nos suppunhmn 
on1ormos. l~ t·<t, pois, rohttiv;Lmento uma. p o· 
quoon, minorh1 quo wft'l'itt essa. e.,troma. 
vfo!onoiA. 

1\mnnltii. vll·<1. a. Vlocdoaç.iio ohr1ga.torlu., ou 
as mull>to~ eum penhora. judicial, a mbCll'io. Q 

1.1. t•!Uh•la, 
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·· Depois, qne outras surprezas ainda. vh•ão 
ao nosso ()Ocontro ~ 

As Yio!eucins e arbitrariedades vão cre
~ceodo dia a àb. ; dia a dia. vãv se accumu· 
la.ndo os nossos solfeimcnto;; physicos e mo· 
raes, sem que sa.iba.mos em quem confiar, 
:;em qui? esperao,::~ <llgmna. nos :proporcione 
coragem e resigna.·;ãe>. 

Não receiaes que, por 1lm, apezar do aba
timento em qntJ vivemos, o calice dn. n.mat•
gura vcmha a transbm•dar e que não haja 
mais Hm.;us c<tpazeo de conter o soffrimcnto e 
o desespe t•o longo tempo recalca.dos ? 

EsS:J.3. medidas rcvoHantcs, vio!entas e ar
bitrarias, negação CDtnpleh c n.\Jsoluh do t•e
gimcn repulJlica:w, pa.l'ccem feitas esp~cla1-
mente :para opprimir os opprimidos, pa.t'a. ao
gmentar os solfrimentos das classes r1ue mais 
sotrrem. 

Ainda não foro.m votadas, e jã. os medicoa 
do Governo percürrem as olflciuas a íntimo.!' 

- os pa.trões que vacciuem os seus operarias ou 
que lhes neguem o pão ! 

Ainda est.c'ío em inicio de discussã.o no Con· 
lp'esso Nacional, c íã. os cltefes de commissões 
ao Governo distribuem avisos intimando os 
proleta.rio.s a se va.c<linarem ou a :perderem 
o trabalho l ! 

Duro dilemma. p1•enuncio de aalamidades 
a.inda maiores, .attesta.do deplora,vel contra 
os quase lembram de propJl-o e os que se 
prestam a. cx:ecuta1-o ; dut•o dilemma cujas 
ague;1das pontas podem voltar-se contm os 
seus :Lutares, quo,ndo. o desespero e o so1fl'i
mento houvu· tra.nsborda.do a. submissão dos 

,.oppriroidos. 
Evita.e, Senhores Membros do Congresso 

Nacional, cavar mais funda a descrença quo 
lavra. na. massa popular em relação ásoourus 
publicas. Recusae tão odíosll. empreitada, e 
sem vos deixar otrusear :pelas SJlicitações dos 
IJ:UO vos rodeiam e doa quo occuptun pass:.t
geiramante as cumiadas do poder, lembrae· 
vos do que 11 N(lção 6 consht.uida. tambJm por 
outros elementos muito mais numerosos e 
muito mais fortes, a quem um dia devereis 
prestar ·contas. Evita.e !lllC a mo.ldição das 
gerações futuras e o odio das gcra~;õos pl'O
sentes rec1tia sobre vos>as e<tbcças 1 

Não concol'racs ·pal•a. quo se torno mais 
dolOl'QBU. a. decepçã.o dos que esperavam da 
Repu blioa a. consolidação a o desenvolvi
mento das liberdades civicas. 

Vós nos procla.maes a t odo:J competentes 
(e os mais competentes, n.te, porque somos 
a. maioria ) para vos co!locar n0s cargas que 
occupaes, e pa·:·a., entre os vinte milhões de 
habitantes de nossa Patria, escolher o su
premo maglstra.do da. Nação. No emtanto, 
vos mesmos querois neg:w-nos o dh•eito de 
-cuidar dos nossos corpos, de zelar pelas 
nossas: fa.milia~, de eseolher os nsssos me-

dieos, de p1•aferil' os méio~ que n·os ínspiN.r cm 
mais confiança para, nos pre5ervar de>s m<J,los 
que nos a.mea.çam. . 

ConsiderM bem es~o. monstruoga incohe
rencia. e pesa.e com . prudoneia quão arriS· 
cadas poàem ser a.s suas cou~equeJicias. 

Crea.e todos os post os v;wcinícos que jul
gardes necessal'ios; fund . .te todos os ho~pitaes 
que julgal'de~ indispensaveis; fa.cult;~e as 
consultas med.cas gra.toitas no domicilio; 
distribui medicamentos pelos qu~ os neces
sitarem; vest.es c alimentos peloa que esti
verem na miseria. ; J;omue. emfim, todas as 
proviuencia.e qttc .i•llge.rdcs necessarias. Mas 
dcixae faoolt:tti \"0 o l'ceurso a. essts provi
dencias, doix::lc que ellas se imponham pelo 
Ill'Opt•io prestígio ; procura.e convence!' a. 
todos de sua elficacia o sua oxceHencia ; m~, 
na.o abuseis da. força e da prepotencia pam 
reviver em noss,ls dias as degr•ada.ntes scenas 
da Inquisiçã.o, que todo,~ vós rcprovaes o quo 
os regulamentos sanita.rios cstã.o resta.bele· 
cendo entre nós, com t odos cs seus hol'rores. 

Sêdc os protcctores dos f1·acos e dos oppl'i
midos, Senhores Membros do Congt·esso Na
cional, e em nome dos mais sa.ntos pl'ineipios 
da Liberdade e Dignidade humanas recusae 
os vossos votos ao monstruose> projecto de 
vacoinac..'ío o briga to ria.. 

Saúde e Fraternidade. 
Rio de Janeiro, 31 de agosto de I 004. 
Al Credo José Leoco.dio. 
Jose de Almeida Costa l.ima. 
Crimino Rodrigues Ferreir11. . 
Ca,ndirlo Fra.nci~co B'errfüt•a. 
EmiHo Oa.etano de Mligalhães, 
~Ianoel de Souza Lima . 
João Gun.lberto de Queiroz. 

LlSTA Do « CORRB!O DA !!1<\NUÃO 1> 

Canlra a vaccinaç<ia obt·igalo,·ia 

R~prcsentaçã o ua• classe fi prole tar!M 

Alfredo .José Leocadio, mestre de cal•uin-
teiro. • 

Carmiuo Rodrigues Ferreirl, f eJ?rcil'o. 
José de Almeida Costa. Lima, torneiro. 
Joã.o Gualberto de Queiroz, modelador. 
Antonio lnnocenclo de A!'aujo Nunes, !ll<\· 

lhador. 
Gonçalo Vtcil•a. de Cttstro, !\Iom. 
Joaquim Gomes da Veiga, ~judantc de 

Llmador, 
José Pereit•a Nepomuceno, Corneiro. 
Constantino Horta, ma ohi.nJ;ta.. 
Sylvestro Alves Barbosa., tomeiro. 
Francisco Igna,cio Santos, lima,dor. 
Manoel Fernandes, carpinteiro. 
Joalluim Mll.J'ÍI1 do Ama.l·al, fundidoí'. 
A:rthur Pinto de Gouvea, idem . 
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.Joã.o Neves de Carvalho, idem. 
Ma.noel Gomes, vigia. 
Julio Bittencourt dos Snntos, pintor. 
-~rthUl' Maximil\no da. Silva, fund.idor. 
Ca.ndido Fl·aoci~co Teixeira., mestre ue 

í'andivão. 
Jayme Leito Bastos, a.prendiz U'~ torneiro. 
João de Deus Silva, fundidor. 
Joã.o Joaquim Teixeira, fornelro. 
Manoel Mantc!)en, servente, 
Alfredo de Oliveira. Ribeiro, fu.ndidor, 
Alvaro de Assumpção, comme1·cio. 
Luiz do Fra.nça Ferre i r a da. Silva, estu-

-dante. 
Alberto crur., limador. 
Laudelino Cunho., pint.or. 
Antonio Pcroil•u. da Silva., mo.ltl(tdor. 
Emílio Caetano de Mag&.lllães, carpinteil•o. 
Agostinho de Mat~s. ferreiro. 
Francisco dos Reis, Ci\l'pintelro. 
J osó 13al'bosn., S01•vcn te. 
Ovidlo Luiz do Roza.rlo, serrado:. 
Joa.quim Abreu Vando, servente. 
Subastião Mat•tins. carpinteiro. 
·Eut>lco Rosa da. Silva, idem. 
Manoel Fernandes idem. 
Benedicto Lucia.njdo Souza., idem. 
~Iaxlmino Augusto, ferreiro. 
Antonio da Silva., ferreiro. 
Antonio Gaspar Rodrigues, ferreiro. 
Albino Ferreira, idem. 
Manoel de Souza. Lima, torneiro. 
Luiz Garcia, idem. 
José Gomes da Silva, ferreiro. 
Joa.q uim Alves Ferreira., idem. 
Brandino Augusto de Brites, idem. 
Manoel de Araujo, ma.lha.dor. 
José Nova.es Guimar!le3, idem. 
Manoel Claudino, idem. 
Maooel de Oliveira., fundidot•. 
Caetano Marques Ca.ncllas d~ Ollyeil•a, 

;.;onstructor do At·senl\1 de Guer1•a . 
Augusto Rodrigues dll Silva, idem idem. 
Eduardo José Rosi.\, Idem. 
zacharias Antonio Pet'Oira, idem idem. 
Con~ta.ntino A. Tava.res, idem idem. 
Alfredo José Nogueira., torneiro, idem. 
Cae~ tno Lopes da Fonseca Costa, estudante 

.academico. 
Johu Mac Niven, acndemico. 
Gastão Rocha Barroso, car:pintelro. 
José llo O . Gomes Ftlho, idem. 
Luiz Antonio Alonso, marcinoiro . 
Domingos Duarte Corelxas, n.rtlsta. 
Ca.rloa Nelaon, tot•nelro de madcü•o.. 
Augusto Azambuja., idem. 
Ca.ndtuo José da Luz, chapoloh·o. 
José Leandro da. Silva, caldoh•o, oalde· 

1'0Íl'O. 
Julio Mario, C(LixeiL-o. 
Anisio Polar!, commercio. 
An~onio José dos Santos, idem. 

Vol V 

João Bor,(!es, idem . 
Antonio .Joaquim d::t Co~ia. Ram<l.lllo, riJio-

juelro. · · · ' · 
TlteophUo Aquino Olin~ir·a. ~larc1uos, ou-

rives . · 
Romano Pinto Fea•t•eirn.. idom. 
Felisberto Olympio dos Reis, limall.or. 
Leodegario Joaquim Fe1·rnmde<, conieiro. 
Chl·istiano Rasmussen , artista. 
Jo~é Gomes do Am:u·at e sna fa.milü\, la -

velro. 
Fol·tuna. t.o Elias da Slh·a, culiou.rio. 
Joã:o Jos~ de ~ouztt, carpinteiro. 
José 1laclutdo da Costa, typographo. 
Francisco A. M:a.cbado. idem. 
João Jos<í AJ~·cs, i<lem. 
Jo<~qulm da Costr.l Tlmotllco, i<:em. 
Roclolpho Amazonas, idem. 
Pedro '<Verneck, Idem. 
Olympio · Bitteuconrt, idem. 
.Jayme Moreil•a. 
guclides Menezo:>. 
Joaquim F. Aresta . 
Epiphanio Cat•valho. 
Euclides Pereira Lima . 
.Joatruim Pinto da Sil,~t. 
Arthur da. Gama Lobo d'eça. 
Luci o Carramillo. 
Jo:!é Leandro. 
João Wanderley. 

CERVEJARIA DE VIVEIRO-> & CO)tP. , ltlio\ SÃO 
FRANCISCO XAHEI\ N. 3l 

José Fernandes, t1''~b<~.lha na adega.. 
José Antonio Fernandes, trab~lhn nt\ La.-

vo\gom. 
José Teixeira. tla Fonseca, de gc.rrafas, 
Gra.ci no Ces<tr, idem. 
José Rios Rodrigues, idem. 
Manoel Domiugues, t1·aoatha. do fr1br• ic:l

ção. 
José di!. Silva Morgil!lo, 'rot1,1tamento. 
A rogo de Augusto Domingos, l~Jovador de 

garro.fo.s. 
Manoel Rodrigues dos s~tntos, en.:::n:regntlo 

das adegas . · . 
Manoel A!J.!.onio ROllrigues, enca.ixotilodor, 
Manoel Rodrigues dos· Santos, adega 
José Coutinho, m a.ch. fie la.var garraf<l.ll, 
Anton io Lucas, r otulamento . 
A r ogo de JoaqnitU :Martios do P:>sso, !:lO · 

cai:mdor, Ar&ltur de Medeiros Moreira. 
Arthur Morgado, rotnhtdOl'. 
A rogo de Joã.o Lope~. Ja.va.do~· e garr.a.

fas. Artbur do Medeiros Moreira. 
Oasemiro d(t Sih·eira. Gomes, l1.jutlattte lle 

machinista. 
Ra.mon Rios, foguista.. · 
A rogn de .Too.quim Fer1•eiro da Rocha, l~:~

vador de garrafas, Casemiro da. Silveira 
Gomes. 
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Arthur de Medeiros Moreira, caixeiro. 
Martinho Domingues, mestre pedl'eiro. 
Lamberto Campi, machinisi;n, chefe. 
A rogu Q_e João Rodrigues, ajudun te de 

foguista, Larnberto Campi. 
Cypriano de Bastos Portella, cocheiro. 
Antonio Marques Ferreira, idern. 
Joaquim Gonçalves Marinheil'O, ~tjndanto 

de cocheiro. 
A rogo de Ma.noel Gome:;, ajudante de c_o-~ 

cheü·o. A1·tlmr de l'vledeii·os l\for'eir:.:. 
Augusto Gomes l\foreir<L, njudtmt:_! de cu-

cheiro. 
Casemiro Soares da Costí:L, idem. 
José Antonio de Araujo, nogociantP. 
João Nunes da Silva. cocheiro. 
Albino de Magalhães, idem. 
Bernar·dino Bar·bos<:L Leão. 
João Ferreira, nogocian te. 
José Francisco Transporte, idem. 
João Pereira Leite, idem. 
José Leon;1rdo Teixeira, müxeiro. 
Antonio Barbos<t, idem. 
Joaquim José do Ma.g~~lhãcs, negociant~. 
Domingos Lourenço Fet'reira, caixeiro. 
Antonio F1'ancelio Marques, professor·. 
Emília Marques i\Iagalhães, professora. 
Isaura M~n'ques de Magalhães . 
Arminda Maia Gageiro. 
Antonio J. Silva. empregado. 
Dionysio Ferreira, idem. 
lsaul'a Magalhães. 
Ma,ria Amelia Mq,chtvlo, mod.ist<J-. 
Pedro José Mat'ques 1\!J:<:,ga.l'hães. 
José Joaquim do Ca.rmo, pintor. 

,José Sophj;J., jornaleiro. 
Duar te lvhtria SnoYede, negocínnte. 
Armando Vieira Suovedo. 
Manoel Joaquim de Araujo, negociante:. 
Casemil'o Gomes de Abreu, idem. 
Nicola Mondeydni, idem. 
Antonio Rodrigues Campos, idem. 
Francisco Teixeira Ahnnidn.. 
Antonio Case miro da Silva. 
Alhiuo Perairll. Rio Tlnto. 
Joaquim Pel'OÜ'a de Andrade. 
Fernando da Custa, caixeiro. 
João Gome3 de Abreu,. idem. 
Antonio Gomes de Abreu, idem. 
Joaquim Gomes de Abreu, idem. 
Eduardo Gomes ele Abreu, idem. 
Jacintho Polycarpo Carreira de M:edtdros, 

idem. 
José Antonio Alves ela Quinta, c~~pitu.lista. 
Zeferino Rebello Varzea, em:pregaclo. 
Manoel de Sá Ribeiro, negociante. 
Manoel de Sá. Ribeiro Junior, caixeiro .. 
Joa.q uim Marinho, operar lo. 
João de Souza, idem. 
Ammias Lourenço, idem. 
Benjamin Cabral, idem. 
Antonio Alres Teixeira., negociante. 

Arnaldo <l~ Fl'citas, ope:'ü,rio. 
José Antonio Rolrigues Pereira, nGgo- · 

ciante. 
;\rmindo Pereira, idem. 
Duarte.Botclho 1.le Lima, commercio. 
:M<moel da Silva. Moreira dJs Santos, no- -

gochtnte. 
SeraJ)bim Ribeiro de Almeida,.operario. 
João Pereiea Tavares, caixoii'O. 
Joaquim da 1\Totla., podreieo. 

Rua Frei Caneca ISS: 
Antonio da Costa Pimentel, pintv1·. 
Tra}_tno Pereim da Sllvu., idem. 
Antonio Dias Freire, idem. 
Ernesto B. dii Silveira, carpinteiro. 
Raymunào Bruno de Assumpção, pintor~ 
Joaquim Ribeiro de Souza, idem. 
Fr;:mcisco Cordeito Coelho, iJ.em. 
Miguel de P<1rela, idem. 
Juvenal Cardoso da Sii-nt, carpinteiro. 
Antonio Martins, pintor. 
Laurindo Sebastião da Sil Ya, idem. 
Arthur Napoleão, idem. 
João Gomes da, Silva. jdem. 
Laurentino Antonio dos Santos, ilh~m. 
Olívio Alves Gucrm, idem. 
Luiz Carlos Lacerda. idiém. 
Thomaz Pinheiro Toixeil'<1, idem. 
Leopoldo José dos Santos, idem.. 
Luiz Joaquim da Silva, idem. 
José Luiz Pereira, Jdem. 
Ildefonso Godenho da F1·ança, id8m . . 
Antonio de Souza e SilY~~. idem. 
Antonio José Fernandes .. idem. 
João Ribeiro GonçalvG:s,' cal'pinteiro. 
Augusto Olympio Vaz Geraldo. pintor. 
Bonifacio Domingues da Fl'ança, ideni. 
Pedro Gome:S de Oliveim, carpinteiro. 

. João de Souza Cm'doso, idem. 
Antonio Caeü.no de Oliveira, idem. 
Francisco Co mos dos S<.mtos, idem. 
José Berna.rtlino Pereira da Sli\·[1,, iden1. 
M<1cario Rijo de Mor<1G3, ülem.. 
M<1noel Fmncisco dos Sttu tos Deveso.., idem, . 
Romeu Sabino de Carval.ho, idem. 
Emílio José Joaquim de Assumpção, fer-

reiro. . · 
Francisco Férreira LG<Ü, artista,. 
Augusto Gomes de Oliveira~ ille.m. 
R<1ul Euzcbio Mattoso, idem. 
Antenor Francisco do. No.scimento, idem. 
Carlos Renato dos Sa,ntos Pacoh~hyba -

idem. 
Albino Pinto de 'Miranda,· idem. 
João Lopos de Amujo Junior, idem. 
Joã.o do Souza Cal'doso JLtnior, idem. 
Francisco Maria da, Silvo. JuniOl', idem. 
Frederico Manoel de O li Yeirn., idem. 
Theotonio Pereira de Assumpção, idem •. 
Fl'ancisco Fructuoso de Abreu, idem. 
Joaquim Jose Ramos Maia, idem* 
Sebasti~o Victor de Oliveira, .idem. 
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Antonio Martins da Silva, idem. 
Gastão Martins da Roda, idem. 
Antonio Paclua de Souza Brandão. 
;roão Carlos Garcia, idem. 
Ignacio Teixeira, Bastos, idem. 
Bento José da Costa, opera:'io. 
Aureliano F. Prado, idem. 
João (l'Oliveira Cruz, idmri. 
Henrique da Silva Brito, idem. 
. José Luiz da Rocha, idem. 
. José Hortencio Clebkur, empregado pu-

blico. · 
Francisco da Costa Cabral, trabalhador. 
Luiz Francisco Rabello. artista. 
Alvaro da Silva Britto. idem. 
Pedro Domingucs Felix, idem. 
Hermilto José Gonçalves, idem. 
Ma,noel José Pereira Leite, negoci<:mtc. 
Alberto Leite Maclmdo, caixeiro. 
Placido Teixeira, negociante. 
José Gomes Dionysio, pl'oprietal'io. 
Abel Alves Lourenço, barbeiro. 
Gustavo Barbosa, operario. 
Raul Vieira, idem. 
Estevão Simões da. Silva, proletario. 
Pedro Pinto de "Miranda, negociante. 
Antonio Peixoto Leite, propriotario. 
Manoel Dias Leite, negociante. 
Benedicto José Borges, operario. 
Balthazar Paulista dos Sttntos, empregado 

no fôro. 
Augusto Pinto de Azeredo, a1·tista. 
Bento elo Figuojrodo, idem. 
Fernando Pereira dos Sn.n tos, sa.pí1teiro. 
José do Moura, idem . 
. José de Almei.da Pincho. iclom. 
José Antonio da. Costtt C;.."tmpos Core:;;, idem. 
AI).tonio José Pinheiro. 
M<Hio de Olivcil'a Silva Carvn,lho, empre· 

gado no commercio. 
Domingos José Fernandes, negociante. 
Ayrc.;; Lourenço, artista,. 
Rodolpho Pacca Yelloso, emprcg:.1.clo pu

phlico. · 
Francisco Ferreira Pitança,, idem. 

:MOINHO INGLEZ 

Leodegari J. Fernandes, correoiro. 
José Alves Carneiro, carpint&.llro. 
Francisco Cas::>alto, operaria. 
Manoel Nogueira de Mattos, idem. 
James Allan, i<lem. 
Manoel Ignacio da Costa,. iclom. 
Manoel P<.tcheco, idem. 
Guilherme Mario Pequeier,idern. 
Manoel Feneira Dias, idem. 
Manoel Alves Ca1ina, idem. 
• João Ferreira da Sil7a, idem. 
Collatino do Naicimcnto Cunha, idem. 
João Thomaz, moleiro. 
Antonio Marinho Bueno, marcineiro. 

F1-ancisco Vi1•ginio de Souza, operario. 
Thoma Brow, idem . 
.José Bernardo Cardoso, artistiJ... 
Rica.rdo Valentim, trabalhador. 
Anjo Ludgero Campos, operar i o. 
José Duarte Mal'tins, idem. 
Alfredo Gonçalves, idem. 
Domingos Machado, idem. 
Adclino Bal'hosa, idem • 
Docelino Augusto Coutinho, idem . 
Hcmiq uc d:1 Sll v a, iJ.em. 
Se bastião Barbosa, idem . 
Francisco Corrêa, da . Cost<L, idem. 
MarceUino Martins Rodrigues, idem. 
José de S<.'t, idem. 
Francisco de Almeid<\, idem. 
1vianoel Matto Roiz, i<lcm. 
Daniel Gonçalves, idem. 
Er·nesto Reis da Costa, idem. 
Arthur José da Costa, idem. 
Affonso Nunes de Pinho, idem. 
Alberto dos Santos, idem. 
Augusto Joaquim d·h Silva, idem. 
Arthur Maigre, artista. 
Louis Alphonse Pouuoy, machinista. 
Gustavo Chevalier. artista. 
Antonio Cttrlos de ·oliveira, seerador. 
Cétl'los Pereira Carvalho, appttrelllador. 
Antonio· Luiz da Costa, fogLtista. 
Antonio Braga, serr<1dor. . 
Antonio Francisco d.a Cunll::t, servente. 
Jo::tquim de Lima, idem. 
.João :Manoel Barbos::t, ferreiro. 
Manoel dtt Silva V cUoso, litlli1dor. 
Frnncisco da, Silva Volloso, idem. 
Ca.nclido Pinto B1·a.ndão, pintor. 
Antonio Ba.ptista, carpincciro . 
. rosé Bamuna elos Santos, fundidor. 
Hcrmcnugilclo Reinaldo Rocha. 
Fr;mci::;co Silveira, foguista. 
Libel'ato Antonio do 1\lmeiúa., ferreiro. 
.Josó üa Rocha Mt"tttos, clmpeleiro. 
.A.ugusto do Souza, idem. 
.roão Baldi, idem . 
.João Gonçalves Leonardo, idem. 
F1•aocisco Campanha, idem. 
Januario Zanpin, idem. 
Francisco Zanpin, idem. 
Ignaci.o i\'Ioroira, idem. 
Antonio do Araujo, idem. 
Manoel de Souza, idem. 
Seraphim da Silva, idem. 
Francisco Campanha, idem. 
Antonio de Souza., idem. 
.rosê Mario de Macedo. idem. 
Manoel Bernardo de Oliveira, idem. 
José Bastos, idem •. 
João da Costa,, idem. 
Manoel .Joaquim Borges Pinto, idem • 
Manoel Pardal, idem. 
José Peres, idem. 
Domingos da Silva., idem. 
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Albano da C,lsta Pereira., idem . 
:Manoel Soares de Azevedo, idem.· 
.rosê Fm·rcira, iden:}; 
Francisco Silva Perefra, idem. 
Francisco Teixeira da Silva, idem. 

, Antonio do Oliveira Leitão, idem. 
Arthur de Carvalho, idem. 
Gustavo da. Silva Ihli;b.o.r, idem. 
.Aurelio GarJia, idem. 
. João .José B~tp~ista, idem. 
. Joã.o Pedl'o Lytlio Porto, idem. 
Germ<tno Vieira dá Costa, idem. 
Antonio Pereira do Nascimento, idt3m. 
.Julio Gonçalves, idem. 
Oregenes de Souza, idem·. 
Alfl'edo da Costa, idem. 
Vict.or Augusto de ~á~ Hem. 
. Joaquim de Souza, 1dem. 
Arlindo Gomes, idem. 
Marciano do Oliveira Valente, idem. 
Franciscoda ~Jotta, iclem. · 
Antonio dus ·Santos, idem. 
Frano~sco Esculeira; idem. 
Paulo Cruz, chapeleiro. 
João Fernandes, idem. 
Ma.noel da Silva Martins, idem. 
Alberto da Cunha Azevedo, idem. 

· Marfo Martins, idem. 
José Esteves, idem. . · 
Manoel Mac1i<.1.do Vieil•a, idem. 
Antonio Prazeres, idom. 
Adelioo Luiz Mattos, idem. 
Antonio Machado Lucas, idem.· 
Francisco Magalhães, sapateiro. 
Arthur Machado Lueas, cha.1•uteh•o. 
Eduardo Ra.môa da Silva, idem. 
Antonio Luiz Ferreira, segeiro. 
José 4D:tonio da. Silva, idem. 
Virgilio Cypriano Barbosa, idem. 
José da Custa Pacheco, idem. 
Antonio Jascone, funileiro. 
An.;elo Beueassai, tecelão. 

· JosO Martins, idem. : · 
. José da Cunha,, j<~rJineil'o. 
Manoel Maria Pereira, trabàlhado1•. 
Antonio dos Santos Mello, idem. 
A velino Medeiros, tecelão. 
João Carlos Teixeira, idem. 
. Jayme B. P. Guimarães, id(lm. 
João Guimarã.es, idem. 
José Marques, engomma,dor. 
Manoel Soa1·es, idem. 
Alfredo Alves de Souz:\, idt~m. 
Francisco Luiz Ignacio, idem. 
Manoel Rosa, idem. · 
Manoel Bento Corrêl, idem. 
Raul José Soares Vieira, tecelão. 
Horacio da Silva, idem. 
João FigueJi•edo da Silva, idem. 
Fran~i~co ·Gonçalves da Costa,· t(lcm. 
Manoel Menezes, idem.· 
Angelo Mozzanti, idem. 

Oscar de Almeida, idem.· 
Na1•ciso Jose da ·sava, i.lcm. 
.João Thomaz B:.trreto, idem. 
Narciso Ribeiro, idem. 
Manoel Motta, idem. 
Jacintho da Costa, idem. 
João Machado, idem· 
Augusto dos Santos Fogaça, idem; 
Guilherme Machado, idem • 
Manoel Machado, itlem . 
.José Francisco Ferreira, idem. 
João Clemente de Almetada. idem. 
Ma.no(ll Antonio de S'IUZ:l., idem. 
1\ntonio José Monteiro dos Reis, Hem.· 
Igydio Cori·êa, idem. 
Venino Soares, idem. 
Augusto Rodrigues, idem. 
Ernani dos Santos, idem . 
José Ayres, idem. 
Antonio Almeida. iden1. 
L'3onel Reis, idem. 
Alrredo de Souza, idem. 
Melclliades Nuius de Sotiza, idem. 
José de O li v eira Ba.rbos~t, idem.' 
Ub~tldo CardosG Dias, entalh:tdor. 
Manoel P. Netto, idem. 

MARCI~NARIA BRAZILEIRA 

Tigrano Samuel de Mo1•aes, lustra.dor. 
José Damian Casaban, idem. 
Augusto Sintz, idem. · 
Norberto Antonio da Silva, idem. 
Roque Caetano, idem. 
Jovelino Juvencio Oliveil•a; idem. 
Jose Joaquim Lonna; idem. 
Henrique Teixeh·a de Souza, idem. 
João Costa, idem. 
Angusto Ign acio de Souza, idem. 
Manoel S. Sjmão, idem. 
Ricardo .I;~raneisco Pereil'a, idem. 
Alf1•edo Teixeira Velludo, marmorlsta. 
G1•aciel Soares, idem. 
Theo.loro Corrêa de Souz1, idem • 
Luiz Neves, idem. 
J osê Ferreira Campos, idem. 
José Antonio FerreirJ., marceneiro. 
l\fanoel Fernandes, idem.· 
Seraphim de Souza ·Neves, idem . 
Portirio Alves de.Lim:t, idem. · 
Bernardo Nunes Alves, idem. 
José Nunes Alves, idem. 
João Bayma, idem. 
Albe1•to Fernandes do.s Santos, idem. 
José Nunes Alves Juniol', idem. 
Sylvio Faria de Oliveira, idem. 
João Manoel Baptista., idem. 
Eva.risto Antonio de Souza, idem.· 
José Santiago Martins, idem. 
Antonio Lopes B1•anco, idem. 
Antonio Martins Gonçalves, idem~ 
Arthur Marques; idem. 
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Manoel de Magalhães, idem . . 
José Emílio, .idem. 
Donato Barrello, idem. 
Domingos Perlis, illem. 
Flori o Pace, idem. 
Vicente Alve.~ do Olivcil'a Junior, idem. 
Arlindo Corrêa Avila, idem. 
Francisco Chan i3r, idem .. 
.Tosé Evaristo Pereira, idem. 
Manoel Pereira, idem. 
Antenor Marins. idem. 
Mario VillGla, idem. 
Francisco de Oliveira, iJem. . 
Roberto Martins Cat•neiro, marcheteir·.>. 
Mario Borges, marc;mciro. 
Joaquim de Oliveira, idem. 
. Joaquim Bento Junior, it!m~1. 
Joaquim Bento Malaio,itlom. 
Antonio José da Silva Cosmo, idem. 
Posgule Ganellone, idem. 
Hermano 'N eise, idem. 
.Toaq uim Lniz Gonzaga, fl·izador. 
Manoel Pinto da Costa, caldeireiro. 
Francisco . Gonçalve~. idem. 
Dionysio Braulio, serrador. 
Francisco Pereira,, idem. 
Antonio Pinto da Cunha, apparelhador. 
José Pereir.t, da Cost:t. idem. 
. José Sebastião, idem. . 
Joaquim de Souza Vallc,idom. 
Olympio Fernandes, idem. 
Augusto de Andrade, idem. 
João Corrê:t, idem. 
Arthur José Fernandes, serrador. 
Jo.;é Marques Agostinho, idem. 
Joaquim Alves de Brito, idem. 
Albino José Ferreir·a, idem. 
Epifanio de Souza Paixão, idem. 
José de C:.trvalho, servente. 
João da. Silva, idem. 
Manoel Pinto Moreh·a, idem. 
Horácio da Costa, serrador. 
Marcellino José dos Reis, operario. 
Angel Caman Ronseda, idem. 
Manoel Fernandes da Silva, l'espiga.dor. 
Manoel Pacheco, idem. 
Luiz de Souz1 Mol'eil•a, machinista. 
Carolina Alexandre, foguista. 
Juliano Vi.eira, servente. 
Silvestre Garcia, carpinteiro. 
João dos Santos, gravador. 
Antonio José da Co..:;ta Nunes, forneiro. 
João Martins, idem. 
José Paiva Freitas, idem. 
Antonio M. C. Ferreira Junior, idem. 
Euclide3 J. Mendes, idem. 
Alf1•edo Joaq11im da Silva, idom. 
José Joaquim da Silva Junior, mostre. 
Pedro Antonio Passamani, marceneiro. 
José Cepis, idem. 
Eduardo do Souza Novaes, i.dem. 
illsé Machado Gonvêa, idem. 

Eugenio Bittencourt, .idem. 
Joaquim Medeiros, idem. 
João dos Anjos, lustrn.dor ~ 
Horacio José H.odrigues, idem. 

l"ADIUC:\ . AULEI~ &. GO~li~. 

Sevoriano Coruoiro, lustrador 
Mahool André Pcreil•tt, iüom .. 
Pa.ulino l<,crf'cira da Costa, iuern. 
Florindo Alvos Bapti::;ta., ide·m .' · 
Abel dos Sautos, itlem. 
Antonio Fcn:Jira, idem. 
José I-Iyppolito de Oliveiea, idem • . 
Adolpho Pinto, idem. 
Reynaldo Souza Pinto, idQm. 
Alceo José da Silva, . idem . 
Germano de Brito, idem. . 
Heitor Herminio Gonç:.tl vcs, idem~ 
A1·mand Peçanha, idem. : 
Tlleodo•·o Antonio Ramos. idem. 
José Pereira da s~:tva, .idi:mJ.~ . . 
Altt•edo José Fcrreiea de úastPo, i<lce]. 
Antenor Carneiro Sa.mpaio,idcrn. · 
Antonio Joaquim da Silva, ide111. . 
Luiz Antonio de Almeida Marques, idem. 
Francisco Antonio de Magalhães, marce-

neiro. . . 
Antonio do Assis Teixei ea, idem .. 
José Pe:reira., idem. 
Nicolau Jury, idem. 
Glorg Nitzsehe, idem. 
João Pedrosa, idem. 
José Castã.nheira Reis, idem. 
Francisco Bruno, idem. 
Edegar Pereira da Costa, idem. 
Sot•afi.m Augusto Fernandes, idcrn. 
Antonio .Joaquim Dias de CrLStl'o, idctú. 
Gustavo Leite Maia, idem. 
Nicolino Sa.ely, .idem. 
Oscar ds Nascimento, idem . . 
Guilherme Francisco dos Santo .~ , on ta.-

lhador. · 
José AI ves Barroso, idem.. 
Indalecio Ferrei·.•a Dias, idem. 
João Pereira dos Santo.':i, idem. 
Daniel Cardoso Avila, idem. 
H. Strathmerer, marceneiro. 
Alexandre Patres, idem . . 
Joaquim Alves da Cunha, ide.m. 
Hermann Junay, idem. 
Charles Muller, idem. 
Duarte de Souza. Soares, idem. 
João Francisco Ferreira; idem. 
Antonio Carnaval, idem. 
Valente Victor, idem. 
Francisco Carlos, idem. . 
João do Coração de Jesus, i~em. 
.João Magano de Almeida, idem. 
Delphim Da.ma.sio, idem .. 
Manoel José, idem. . 
Marcos de Paiva Reis, idem. 
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José Raczkonki, idem. 
Pa. ulo Moreira. da. Camara, idem. 
Francisco Cavalcanti, idem. 
Vicente Dobrocki, idem. 
:Antonio José Ferreira, idem. 
Oscar Schneider, idem. 
Mathias Moreira, idem. 
Victorino Ribeiro, idem. 
Adão José da Silva, empalhador. 
Seb:~stião Affonso de Miranda, idem. 
Joaquim Dias da Cruz, idem. 
Lereno José Barbosa, idem. 
Manoel Domingos Correa, idem. -
Albino de Moraes, idem. 
Simplicio Manoel de Souza, idem. 
Antonio de Paula Mendonça, carpinteü·o. 
Eugenio AgneUo de Faria, marceneiro. 
Antonio R. de VasconceUos, serrador. 
Valente José, idem. 
Joaquim Dias Alves, apparelhador. 
Virgílio da Fonseca Rangel, idem. 
Antonio José Teixeira Mathias, operario. 
Augusto Nunes, idem. 
Carlos Antonio da SiLva, idem. 
José de Araujo, idem. 
Armando Felix de Carvalho, recortador. 
Antonio da Costa Campos, idem. 
Francisco Galvão de Almeida, torneiro. 
Luiz Pereira dos Santos, idem. 
Angelo Soares dttSilva, idem. 
Alberto da Costa, idem. 
Benevenuto Feneira de Memlonça, ser-

''ente. 
Henrique Auler, serrador. 
Luiz Alfonso, idem. 
Silvestre Ferreira da. Silva., idem. 
Antonio Tav<.~.ros Gomes, servente. 
José Martins dos Santos, machinista. 
. A.rnaldo Faro, idem. 
José Fernandes Netto, idem. 
João Ribeiro Paes, idem. 
Amorim Santos, servente. 
Francisco Orofino, ca.rpinteiro. 
José Fraga, foguista. 
Joaquim Pedrosa, serrador. 
Antonio Gomes da Fonseca, carpinteiro. 
Carlos Molejani, idem. 
João Maria, carpinteiro. 
Silva no Gonçalves Lima, idem. 
Antonio Rodrigues, idem. 
João Lourenço, apparelhadoz·. 
Ma.noel José Alves, trabalhador. 
Francisco Julio Monteiro da Silva, cu,-

xeiro. 
José Domingues Ferreira, idem. 
Manoel Claudino da Silva, tra1Jalhador. 
Antonio Fe1·reira Soares, idem. 
Antonio Gomes, idem. 
Joaquim Antonio Calçada, idem. 
Jus tino dos Santos, serrador. 
Ant onio Alves Ferreira, servente. 
Bal thazar da Silva, ser1'a.dor. 

Faustino Fróes de Oliveira, idem. 
Joaquim Dionysio, foguista. 
Antonio Marques Abrantes, idem. 
Antonio Ferreira de Moura, servente. 
João da Costa., idem. 
Casímiro Alves, serrador. 
Agostinho Ferreira, servente. 
Agostinho Pinto Barbeiro, idem. 
João José da Fonseca, apparelha9-or. 
.José Pereira Neves, idem. 
~Ianoel Augusto da Silva., idem. 
Manoel Antonio Pessoa de Barros, ::er~ 

rador. 
Fr~ncisco Gomes, servente. 
.Jose Joaquim Freire, idem. 
Adriano Concorbe, se1•ra.dor. 
José Alves Pereira Lima, idem. 
Antonio Teixeira Lima. machinista. 
João Ma1•tins, servPnte: 
José Elias da. Conce:ção, foguista. 
José Vela,, servente. 
Antonio Cardenha, lJeclreiro. 
Antonio Ferreira. de Faria, operar i. o. 
Albano Teixeira Queiroz, caixeiro. 
Joaquim Ferreira. Monteiro, serrador • 
.João Alves, caixoteiro. 
João Damasceno Charbel, idem. 
Bernardino P4 nto, meca.nico. 
João Francisco da, Costa,, sapa.teiro. 
Manoel :i\'Iatllous, idem. 
Bardonero BoilJia., idem. 
:Marcolino Ma,rtins, idem. 
Antonio Pereira, idem. 
ZaclH~rüts Pbcido ela Cruz, idem. 
Patrício José ~ogueira, idem. 
Francisco Rn.phn.el Pinto, idem. 
.Joaquim Domingos Coelho, idem. 
José Marques dos Santos, idem. 
Octavio Ev<tJJgelista de Souza, idem . 
Alfredo Evangelista de Souza, idem. 
Silvino Alves de Souza, idem. 
Ernesto Pacheco, idem. 
Francisco dÇt Silva Bessa., iclem. 
Henrique de Souza, .idem. 
João Coelho, idem. 
Antenor da. Silva, idem. 
Julio Antonio da Costa, idem. 
Manoel Francisco Alves, idem. 
Tobias Lourenço. 
Luiz Tavares. 
.José Silveira Serpa. 
Manoel Filgueiras Mo1•eira. 
Pedro José Raymundo. 
Joaquim. Gomes de Faria, acabado r. 
Antenor da Rocha, idem. 
Antonio Borges, idem. 
Augusto Dias Lopes, idem. 
Firmino Alves, ide~ 
Horacio dos Santos, idem. 
João Fausto de Almeida, iclom. 
Caetano ela Silva, idem. 
João dos Santos, idem. 
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Florencio Hono1•ato de Oliveira, idem"' 
Domingos Caiazzo, idem. 
Francisco Manoel de Carvalho, iden7 • 
Manoel Corrêa do Valle, idem. 
Thomaz Aqui no, idem. 
Antonor José do Valle, idem. 
Antonio Coelho das Neve:-:, idem. 
João da Silv~a, idem. 
Candido Gomes, idem. 
José de Oliveira, idem. 
José Fernandes, idem . 
.Joaquim F!'anci:;co da. Cunh~~. idem. 
:Manoel Fea.nci:::co dos Santos , idem. 
Alcino França, idem. 
Valdemar de ;\guiar, idem. 

. .I o sé Pa t1•ocinio ·Soares, idm n. 
José Cardoso, idem. 
Olivm•io Pimentel, idem. 
Ernesto Sotoroo, idem. 
Antonio de O!iveil'a., idem. 
Alfredo de Oliveira, idem. 

· Carlo::; Rudrigues, idem. 
G;.tstão Magalhães, cort<LdOl'. 
:Manoel Martim, idem. 
Alfrello [\:fa.rtins, idem. 
João ~olasco iviag:1lhães, commercio. 
. José de Anch·;lde Magalhães, idem. 
Arna.ldo Gomes :.In.cicl, idem. 
M<tnoel Vcn:mcio Ma.g;1,lllães, idem. 
An ton lo J.Iacha.do Pereira, forneiro. 
Francisco Dias da, Silva, idem. 
Francisco Luiz de Souza. idem. 
Messias Pinto B1·andão, ·iüem. 
1Ianoel .Jo~é dos S;tntos, idem . 
.roão Goiii Castillo, idem. 
Henriquo i\Iufioz Fr•::t.guoro, i dom. 
Eduardo Marques Pombo, idem. 

· 11rtnoeL .José de B<n·r·os, illem. 
. Jorge Nunes, idem. 
Luiz; Ribeiro Barbosa, idem. 
Eduardo Gomes dos S<tntos, idem. 
Tertulbno Corre:1,, idem. 
Manoel Cardoso, idem. 
Antonio Dias. idem. 
.rosé de Souza, idem. 
Olympio elo Sant'Anna., idem . 
. José Ferreira, idem. 
Antcnol' Pinto iVIadmcira, idem. 
Manoel Corrêa Gomes, idem. 
.r oão Gomes elos Sa.n tos, idem. 
Luiz Ferl'eira Araujo, sapateiro. 
Antonio dé~ Fonseca, idem. 
Antonio Lourenço, idem. 

.. Salvador C<tetano, idem. 
Abilio Antonio Ferreira, idem. 
Francisco Palmeira, idem. 
Affonso Adhemar, idem. 
Francesco Jantorno, idem. 
Domenico Janto1•no, iclem. 
João Gra.ciano Filho, idem, 
.José d:1 Silva Minas, idem. 
. .Tosé Mauricio, idem. 

Pedro Caetano, idem. · 
José Caetano. idem. 
Pedro Ciodaro, idem. 
João Atlgusto de Souza, idem. 
Frederico Caetano, idem. 
João Conde, id3m. 
Salvador Gamhadclli, idem. 
Nicoláo Lamolino, idem. 
AntonLo Cardoso, icieni. 
Vicente Jm•ano, idem. 
João Baptista, idem. 
Pa.ulino Pinto Alves, idem. 
~Iiguel Angelo, idem. . 
Oscar Gomes da S. Braga, idem. 
Ernesto Gt'a vi no, idem. 
Alfredo Luiz da 1viotta, idem • 
Romeu Ba1•ão, idem. 
Augusto A1ves, idem, 
.:-\ntonio Thomé de Paiva, idem. 
.José Lanzillotti, idem. 
Antenor Alvm;, idem . 
.-l .. ugusto Flores. idem. 
Lindolpho Pereira ele Ment.lonça., idem. 
:\IanoeL da Silva Barroso, idem. 
/dfonso Atves, idem. 
Francisco dos Sa,ntos, idem. 
JostS Garrido, idem . 
J. Alfl'edo José <lo Oliveira, tecelão. 
Jorg ~ Joaquim de Moura, cordociro. 
_-\.utooio Rodrigues de Oliveira, sapateiro. 
:Vhnoel Arruda,, htem. 
João A velino, idem. 
Josti Amhrosio, idem. 
Francisco Antonio Lout•cnço, i·l·~m. 
José CorrêJ. Cabral, idem. 
José Pncheco, idem. 
José dos San í;os Pinto, idem. 
Herminio Machado Reis Bello, jdom, 
~·1anoel Rodrigues Clcto, idem . 
.Toão Firmino da Costa, idem. 
?vianoet Alves Magalhães, idem. 
Jon.o Paulo, idem. 
Lourenç0 Ferreira Santos, idem. 
José de Oliveira Botelho, idem . 
Domingos Miraglia, idem. 
i\liguel Galhardo, idem. 
Jose~ Narciso de Mello, idem. 
José Bento de Almeida, idem. 
Luiz da Silva, ic.lem . 
Vicente Antonio da Silva, idem. 
Pedeo Galdino, idem. 
Augusto Baronc, idem·. 
Antonio Baron~, idem . 
Euclides Vieira da Costa, idem. 
B. de Souza. idem. 
Oscano ele Souza, idem. 
.Jo5.o Ca.rdosna, idem. 
José Gonçalves de Barros Lima, idem. 
Antonio Vicente Mo1•eira, idem. 
José Joaquim da Costa, idem . 
Leonino Teixeira Mendes, idem . 
.Je:::u f:' Cancella Busto, ferreiro. 
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Manoel Alves Soa,rcs Filho, caixeiro. 
Francisco Pereira. dos Santos, furador. 
Antonio Faria Neves, sot•ralheiro. 
Franciscq Moreira, idrm. 
Antonio Moreira., idem. 
João Ferreira Gomes, idem. 
Joaquim Ma.rtins de Souza. Miranda. 
João Arruda da Silva, serralheiro. 
Rogerio Teixeira da $ilva,. 
Coriolano H. Lima. 
Antonio Domingos da Co:)ta, serralheiro. 
Antonio Lopí1S, idem. 
Graçaclo Silva Gama, idem. 
Amal'O Garcia, idem. 
Domingos Corrêa., idem. 
• Tulio de Almeida, idem. 
Ernesto Nicolá.o, idem. 
1'homé Pires, idem. 
I\1auricio Reichétt, idem. 
Mano::l AI ves Soares, idem. 
ArJind.o Medina de Oliveira., caixeiro. 
RolJerto FI·anciscó Bcrnp.rde . .,, . cozinheiro. 

CO:\(PANHi:\.. S. CHR.ISTOYA.0 

Affonso Antonio do Nascimento, moço de 
ca vallariça. 

Ricardo de Mendonç,a, ajudante de . fer-
l'ador. 

Dinjz Dias Pe1·eira, ferràdor. · 
Arthur do Nascimento, ide!ll. 
• Jost1. Augusto da, Co~ta., a.juda.nte de fer-

rador. · 
Frn.ncisco. AI v és Ferrch'a., al vei ta. r. 

, Reginaldo Marques Cardoso, ferrador. 
Rufino Manoel da. Silva, ajudante de fer· 

rador. 
Joaquim da Possa, hlem. 
. Tosé Ribeiro de Ctstro, moço de cnva.l

lariça. 
João de Souza Teixeira, caixeh·o. 

Oscar Luiz de Almeida., trabalhador. · 
Onoti.•e Ricu.rdo Lopes, idem. 
José Manoel Ribeh·o, idem. 
Affonso de Souza, caixeil•o. 
Manoel Domingos Machado, idem. 
Antenor Dino dos Santos, moço de caval-

lariça. 
Marcolino José dos Santos, idem. 
Francisco Alves, idem. 
Domingos Ferreira, idem. 
Honorio Gomes Machado. idem. 
Francisco F. Romão da Silva, idem. 
Antonio Caetano Machado, recebedor. 
Leopoldo Ferreira Pii~to, trabalhador. 
João Cotrêa, moço de cava1lariça. 
Antonio José Gomes, idem. 
Benedicto Pc1•eira, .idem. 
José Solino, idem. 
Antonio da Silva Ramos, idem. 
. Tacintho Ferreira Leite, idem. 
Fernando Luiz de Souza, Idem. 

Gregorio Leap.dro, idem. 
Ambrosio Manoel de Souza, idem. 
Narciso Jose Ildefonso, idem. 
Fro.nquilino João do Nascimento, idem .. 
Antonio Lisboa, idem. 
Antonio de Souza, idem. 
Romão José Peçanha: idem. 
Leopoldino Nicacio dos Reis, idem • · 
Francisco da Cunha Teixeira, idem. 
José Gonçalves, idem. 
José de Almeida, idem. 
Marcellino de Oliveira, idem. 
Florindo José Martins, idem. 
Frederico Manoel do Nascimento, idem •. 
Antonio José da Costa., idem . 
Antão da Silva, idem. 
Francisco do Nascimento, idem. · 
Agostinho Pinto da Silva, idem. 
Luiz Vieira, idem. · 
Benedicto Francisco do Nascimento, idem·
José Manoel, idem. 
Ulysses Só,idem. 
Felix Eleutherio, idem. 
Olympio Corrêa Martins, idem. 
Domingos Pereir;tJ idem. 
Antonio Salgado de Sá, idem. · 
Luiz de Almeida Coelho, commerciante .. 
José Antonio, moço de ca.vallariça.. 
Joaquim Gonça.lves Briga. 
José Augusto Ferreira, correeil•o. 
João Soares Cal1ral, idem. 
Max imo Isaías da Silva, cot•reeiro . 
José Corrêt~ Picanço, idem. 
Paulo Corrêa d~J, T1•lndade. idem. 
Ataliba l\Iaia da Silva, idem. 
Candido Feancisco. 
Horacio Borges do Carvalho, moço de co·· 

cheira • 
Porico .José da Silva, idem. 
Joaquim de Almeida, idem. 
Luiz Fet>reira Lima, idem. 
Manoel Dionysio, id.em. 
Augusto Pinto da Silva, feito e. 
José Agostinho de Faria, moço de ea-

vallarlça. 
Serafim José Vieira, cocheiro. 
Sebl.stião Laurindo da Silva, pedeeiro. 
Antonio Lopes Castro, estudante. 
Antonio de Oliveira, empregado do com-· 

mercio. . 
Domirigos Gomes, empregado da Compa--

nhia S. Cllristovão. 
Joaquim de Freitas, idetn. 
Marinho Lourenço Coutinho, idem. 
Alfredo Gonç~alves da Silva, idem. 
Manoel Gomes Chandaroca, idem. 
Hemeterio Antonio da Silva, idem. 
Amelio da SHva Mattos, idem. 
Rodrigues de Araujo, idem. · 
Constantino 0Quita, idem • 
Da1•lo Costa, idem. 
Antonio José de Moura, comme1•cia;nte .... 
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José Augusto Gomes, .trabalhador. 
Elydio Alves Corrêa, carpinteiro. 
Francisco Martins, cocheiro. 
Manoel Ribeiro, idem. 
João Simões Machado, idem. 
Domingos de Medeiros, ajudante de ca-

minhão. 
Estevão de Assumpção, idem. 
Theotonio Coelho <la Silva, idem. 
Candido Augusto, moço de cavall:11'iça. 
Carolino Augu::;to. idem. 
Manoel Venancio, empregado da Compa-

nhia S. Chrístovão. 
Ubaldino Coutiuho. 
Vii·gilio Lourenço. 
Domingos Pereira Baptl::.ta. 
Francisco Vieira Guimal'ãcs. 
José Antonio Leai Pinelht, omp1•egado da, 

Companhia S. Christovão. 
João Gomes Victoria, empregado no com-

mercio. 
Joaquim da Silva M~Lia, pintor. 
Antonio da Costa. idem. . 
Domingos da Silv~\ Yclioso, idem. 
. José Gonçalves de Almcidtt, idem. 
Arthur Costa, idem. 
Osettr Pinto Barbo:;;a, idem~ 
Rubem Eduardo Paula., idem. 
Grego rio da Costa Guimarães, idem. 
. Jusé Soares Ribeiro. carpinteiro. 
. Joio Procopio de .Jesus, lustrador. 
Antonio Alvos, ide~n. . ., 
. José Rodrigues da Costa, carpinteiro. 
. Joaquim Thomé dos Reis, idem. 
Pedr·o Maximino Roberto. 
Guilherme José Mvl'izo, carpinteiro. 
Pcdl'O Henrique Sansão, limauor. 
Emilio Caetano :r..rartins, ferrcil'o. 
Manoel Simões, idem. 
Luiz Nunes da Sil nl, idem. 
Aat•ão Gonç:alves de üliveira, malhador. 
Francisco Villas Porto, idem. 
Manoel Dias· Pae.s. limado r. 
Ir·ineu dos Santos; foguiskL. 
João de Souza Freitas, trabalhador. 
Manoel Affonso, idem. 
Domingos Fernande~ da Silva, carpinteiro. 
Marcellino da Cesta, carpinteiro. 
:Francisco Roçlrlgues _de Carvalno, mestre 

das officinas de cv.rpinteh•o, ferreh•o e pin
tura, C. S. C. 

José da Conceição Ferreira de Paiva, 
agente, c. S. c. 

Francisco Rodr.igues Alves, carimbador, 
C. S. C. 

A. Ayres Marques Henriques de Sei, chefe 
de manobra. 

~1anoel Martins Nogueira. 
. José Podro de Albuquerque Camara. 
Antonio Maria Carvalhosa. 
Antonio Tenorio. 
. losó Pires Corré::~. Junior. 

\'oi, V · · 

José de Araujo Góes. 
F1•ancisco Thcodosio de OlivciPa.. 
José Antonio Rebello. 
Manoel AI ves da Silva Arêas. 
Miguel Garcia 'Veper. 
Manoel Jüsé Ferreira. 
Manoel ~imõo3 Teixeira. 
João Amaro de Freitas. 
Eduardo Joaquim Moreira. 
Mariano Tavares. 
João José dos Passos. 
Manoel Pereira Soares. 
Antonio Rodrigues SJUZi1.. Mollo, can tu--

neiro. 
Oscar Pedro da Silva. Bello, receuedur. 
Severia.no Francisco Xavier, cocheiro. 
Francisco Marinho da Silva. 
Manoel Jacintho da. Silva Seixas. 
Fe1·nando Colonna Barbosa, bombeiro. 
Clemente Brazil de Almeida. recebedor. 
Francisco José Alves Cli.rdos~. 
Henrique de Oliveira Freita,s, cocheit'o,_ 
José da. Costa. Villela. 
Antonio Maria. 
Antonio Teixeira Bastos . 
Luiz Monteiro Jorge. 
Manuel Pereü·a Banoso. 
João Corrêa da SilYa. 
Antonio Pereira . 

. Antonio José Pires . 
.José de Oliveira Hastas. 
José Pereira. Duarte . 
Albino Mendes da Silra. 
Januarlo Alvos de Mo-~quita . 
,Joaquim Ribeiro. 
Augusto Rodl'igues Flores. 
.João Ribeit·o da Siiva. 
José Theodoro da Silva. . 
. roaquim Ferreira Mazã.es. 
Alf1·edo Nunes. 
Juliã.o Manoel da. Costa. 
Agrippino da. Sil\·a Cat·valho. 
Manoel Conêa. 
Antonio Emilio de Souza Guima!'ães. 
Antonio Cabrita. 
Balthaz de Jesus. 
.Joã0 Moreira da Costa.. 
Honriq ue de Souza. 
Francisco Antonio Cn.rvn.lho. 
Ernesto da Cunha Guimarães. 
Antonio Fernandes Bastos. 
Joaquim Ribeiro Bastos. 
João Antonio de Sant'Anna .. 
Manoel Gomes de Queiroz. 
Manoel. Martins Buriz. 
Am<tro da Silva Maia. 
Jos~ Maria de Ca1•valho. 
Antonio Gomes Pinto . 
Manoel Lopes de Almeida. 
José Gonçalves. 
João Fernandes Gomes • 
José Joaqui~ Cerqueira. 
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José Jeronymo de Santa. Barbara. 
. Zeferino de Freitas. 
José Maria Nevés. 
Waldemar Alves Baptista .• 
Antonio AI vos Machado. 
.Antonio de Oliveira Martins. 
Jo~é Rodrigues. 
Antonio Carneiro de Queiroz. 
Ambrosi.o Manoel Barroso. 
Paulino Albn,no de Carvalho. 
Angelo Ramiro Grada. 
Belmiro José Ba.rros dos Santo.:;. 
Martins dos Santos. 
Jo·aquim Augusto d0s Santos. 
Manoel Tavares. 
Paschoal Mal'llle. 
Vateriano Ga;rrido. 
Al~x<mdre de Almoid:L Dias. 
José Pereira da Silva .. 
Manoel Baptista. 
Salvador Tinoco de Oliveira. 
Jo~:~é Innocencio do Amaral. 
Alfredo Arthur do Albuqum'rllle. 
Augusto Alfred.o da Silva Nnnes. 
Germano dos Santos. 
Felippe Medi:~no. 
Julio Luiz de Medeiros. 
Manoel Poroira. Guimctrãcs. 
Manoel da. SHva Du:n•tc. 
José Deus Pn.iva .. 
Antunio Gomes do V<tHc. 
Antonio Cal'd030 Nunes. 
Domingos Som·es de Pinho. 
Nicanor dn Siha. Tavares. 
:\In.noel Rodl'igncs ue Sonza. 
Fra.ncisco CiH(loso Nunes . 
.losó Mn.ri:l da. Silva Lemos. 
José Lo Bionne. 
Ca.ndido Vcnancio de Ca.l'Va.lhn. 
Josino da Conceição. 
Antonio do Olivoirn, c Souza.. 
Joã.o Augusto ele Va~concellos. 
Zcforino ?ereira da Silv<t. 
Affonso Ft•a.ncisco de Almeida. 
Domingos José Dias. 
Be1•nardo José Mondes. 
Candido J osê <la Cunha. 
Jc>ão Gonçalves Lemos. 
Mu.noel Figueiredo. 
Carlos Alberto 1'1•ansmontano. 
João de Souza Ramalho. 
Manoel de Figueiredo. 
Alcibia.des da Cruz. 
Daniel Duran. 
Salvador Loreto. 
Firmino Rodrigues da Gloria. 
. Joaquim José dos Santos. 
O c ta vio Borges da Carnal' a. 

. José Pereira de Magalhães. 
Benjamin Oretto. 
:Bemvindo Jos~ de Oliveira. 
José da Silva Machado. 

Jos1~ Gonçalves Pacheco. 
Manoel Pereira Mattos . 
Manoel Thomaz Cavalcante. 
I-Ienrique Braz. 
ArnaLdo Moreira da Silva. 
Antonio Garcia Villela • 

''Antonio José Gonça.lv~s. 
João Lopes Ferreira. 
João Pereira l'vionteiro. 
Antonio de O. Sampaio Guhna.rães, 
Joaquim Nunes de Oliveira. 
Pa.ulo Antonio Leonc. 
Ní1l'(ÜSo Alves Ferreira. 
João Thomaz Cava.lcantede Olivei:.~a. 
Antonio FePreira. 
Isitac Xavier. 
Francisco Amoedo Moinhos. 
Mr.noel Rodrigues A.lYes. 
Miguel Guido. 
João Augusto Ferreira. 
José Vaz do Va.llc. 
Aristides Antonio tla Silva. 
.Toa.quim Pinto de Almeida. 
:\prigio Rodrigues Novos. 
Adelino .Antonio Fernandes. 
Oesae Garcia. 
Alberto Vieira dos Santos. 
_·\Sdl'uba.l B:.wbosa de Ma.galhã~s. 
Gustavo Ta.va.rcs Pimentel. 
Osca.r Alves i\Ien<lonç~a. 
.1osé Pereira Ra.pozo. 
.Toão Villela Pinto. 
.Joaquim Ignacio. 
Gursino Bal'bos::t :Magn.lhã.es. 
Diogo l.ope:~ Tort•cs . 
.Joa.quim AlYes Quintanilha. 
.Tos:\ :UentLcs Diniz. 
Luiz da Costa Villela. 
Jos·~ Leonardo de :Macedo. 
João Baptisl.a do Souza. 
Jayme Henrique _\lbm·to. 
1-Ienl'lqtxc B1·aga. de Otivoira. 
Miguel Lopes Dias. 
José J oaq uilu Moreira Lopes. 
José Feneira. da Paixão. 
Cand.ido de Sá Vianna. 
Manoel Fernandes. 
Carlos Gt~rcia Villela. 
Antonio .JoÜ.quim Ferreira. 
José do Jesus Cardoso. 
josé Rodrigues de Almeida. 

· Antonio Francisco Gonçalves. 
Fortuna to Contí. 
José de Cul'atis. 
Asdt'uba.l Pereiru.. 
Manoel .Jos(J de Pinho . 
José Joaquim Carneiro. 
,Joaquim José Vicente da. Costa .. 
Ber·nardo Oliveira Lima. 
Alvaro Peixoto Antunes. 
Francisco Vaz Pereira. 

Francisco Martins. 
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Alberto Alves da Silveira. 
Euclides Costa. 
Bernardo Ferreira Junior. 
Justino Furtado Morgado. 
Luiz Antonio de Morii.es Silva,. 
Alberto Lima. 
Alexandre Felismin o de Azevedo. 
Thiago Pedroso de Carvalho Lima,. 
Gilberto Ferreira Junior. 
Pochidrcs Francisco. 
José Augusto Ferreira. 
Ser:tphim de Souza Lima. 
João Lino Pac1wco. 
Antonio :rvroreira de Araujo
Amancio da. Fonseca.. 
FI'ancisco José Chaves. 
Antonio Gon<jalves de Oliveira. 
Ponciano .José <le Carvalho. 
Este vão da Silva.. 
José Maria d0 U!Ucinhns. 
Francisco Ferreira de Oliveira. 
Josü J\·Iarques de Oliveira. 
Fclis1Jerto José :Machado-
João Augusto de C<Lrvn.lho. 
Antonio José Rabello _ 
Caetano Colonna Bm·bosa. 
Agenor Olivnira Bastos. 
Antonio de Souza. 
José Theotonio Diogo. 
Hvr::J.cio Pe1·cs Fernandes. 
Da viu Tygnn,. 
Dermm·al dos S•ll1 tos Pon i.t ·~. 
Santo Quartnrone. 
José Din.s <lo Oliveira, Castl'o. 
Antonio de SuiiZit. 
Adolandro· B1•aga. 
:\I. do A. R•tngel. 
José Jo:uJuirn de .\nüradc. 
José da Silva Alvos. 
Jose Uct<~viano Vct•ol. 
João Gonçalves <L'~\ssulllpçãu. 
Carlos Teixcirn, Pinheiro. 
Francisco tlc :\lmcültL Gomes. 
:Miguel P;tcs Borges. 
.Arthur José de Magalhães. 
Alvaro Fonseca Augus to Leite. 
Antonio Joaquim de :Menezes. 
Manoel da Silva .Jordão. 
José Mari;t Coelho. 
Henrique Alves Pinto. 
Manoel Francisco dn, Siiva. 
Manool dn, Rocha Barros. 
Manoel de Paula. o Souza •. 
Francisco Coelho de Mello Junior. 
Manoel Henrique F. do Menezes. 
Joaquim G. de Castro. 
Balbino Antonio de Mattos. 
José Maria G. de Castro. 
Antonio .Tosé Corrêa. 
.João Rod1•igues de Ca1•valho. 

·Cesar da Silva. 
. Toaquim Teixeii•a da Siha. 

José Antonio Xa.vier. 
João .José da Silva Oliveira, 
Luiz da Gunha. 
·Manooi SotLres Portugal. 
Arthur Pereira Arouca. 
Antonio Guinella. 
Francisco de Frcitt"tS Lourenço, ajudante 

do feltor. 
Geraldo de Souza., moço. 
~artiniaoo Rod1·igues, idem. 
Noé Jo•:té1uim de Mendonça, idem. 
João Gonçalves Junior, idem. 
Umhelino Azevedo, idem. 
Theodol'ico da Silva, idem. 
Francisco Corrêa,, manobra. 
Theotonio Teixeira da. Costa, idem_ 
.Manoel da ~Jotta, lanceiro. 
Pedro da Silva, idem. 
Aquilino Corrêa, idem. 
l\Ianoel Severino de Ancll'a.dc, moço. 
Armibal da Costa Ferreira, lanceiro. 
Manoel Vicente, moç-o. 
.Joviano de Souza,, lanceil'o. 
Antonio Lopes, moço. 
Belmiro Lonrenço, idem. 
José Netto de Pinho, idem. 
.Joüo Gonçalves, idem. 
r.Innoel ).Ioroira. Mtüa,, idem. 
.Jusé Lopes, ajudante ue ferraLlor. 
lgnacio Pores, f'errauor. 
Arthomio Barhosa. i~I<~galhãos, moço. 
Umbnlino de Campos, idem. 
F'ranci:-"co F1·eitus Lemos. 
Joa.q11im Sulteit•u d:t, Silva. 
.Josó:JI. Leone. 
Fr<~nci~co Solicone. 
Leonal·do Loponto. 
r.r:~m·iziu Lopunto. 
Vicorttc Loonc. 
.Joaquim Dnartu Vt~rclltt. 
Ba1·1.llolomcu José de Avolhtr. 
.Iacintho José da Cosb. 
José Dias Bttt•coll.os. 
Domingos Porrelli. 
Fclippe Ramos Medeiros, 
Francisco Pires da SilYa. 
.loão Vieira Coelho. 
J oacJ.ld m Mondes. 
José Corrê~ Picanço. 
Nicolau Pereira da Silva. 
rvla.nool JoJ·ge. 
Antonio dos ·Santos. 
Tgnacio Victor Roberto. 
José Marques Terru .. 
.-\nt,onio Alflnito. 
Jo~é da Silv<t Cl'uz. 
Antonio Gonça,lves Siqueira. 
l\Ianoel Josó do Araujo. 
José da Costa Fernandes . 
Joaquim Luiz A1•eias. 
Seraphim de ·Souza . 
Antonio .JosC! Vieira da Silva. 
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J olio Simão Machado. 
· Raul Pore ira da. Silva.. 
.José Primo. 
Antonio Lopes. 
Ma.noot Dias Aleixo. 
Leonardo Pontes. 
Bernardino Francisco rla Ct·uz. 
Joaquim V a. lente. 
José de Freitas. 
Domingos Gome: . 
Romualdo da Sllva.. 
Sera.phhn José Soares. 
Felippe SanttagQ. 
José Mendes Lourenço. 
Jor•ga C(lrvalho Coutin ho, 
AoceiJno Corrê:~.. 
Galdino Pedro de Anuda. 
Antonio Josê de Freitas. 
Domingos Gomo.~. 
Anionio Sa.mpaio. 
Autenor .José Curréa.. 
Sebastião Fe;·reira. 
P edro de Ma.r1ns Coutinho. 
Lcocadio Antonio de Oli-veira. 
.Tost) Ma.uool Ribeiro. 
Jo..'\q trim do Magalhães. 
Dom ingos Jose Luiz. 
Arthur JoSé da Luz, pedrcit-o. · 
Manoel José da Luz, carpinteiro. 
Luiz Aug usto de Oliveira , auxiliar do 

engenheiro. · 
Agostinho José de Faria. 
Narciso Alves Fen•eira. · 
An ton:io Ca.brit~. 
Anton io Lout•eiro. 
Antonio Loureiro. 
Antonio A vil3.. i dom. 
Carlos Alter-to Isimunnmaru. gunl'do. li-

vros. 
Fra!lcisao Banha.ro • 
. Joaquim Alves da SilY~\ . 
Francisco José Vieira., commorcio. 
Nilo Bal'cellos, trabu.l hado1' . 
Antonio Jooqtliln Machado, idem~ 
Leonel Pereira de Souza, idem . 
Díogo Pereil•a de Sonzo., idem. 
Ricai•do Deus, ídom. 
Honorato Jerem ias, idem. 
Antonio J. Alves, idem . . 
Amet'ico J •· Alves. idem . 
Antonio de Sã., idem. 
Adolpho Antonio da Silva. i<lem . 
Dionysio Luiz Monteü•o, idem. 
Romuald() Pinto, idem. 
Hyppolito Julio, idem. 
Riaardo Brito, idem. 
Manoe t Antonio, idem. 
Arth\11' :\lforiso, idem. 
Valeria.no Monde~~, idom . 
,Julio Ferreira, idem. 
Antenor Alves, idem. 
.João do Freitas, idem . 

Julio Ferreira. .s. ; ·idem.· · 
Luiz do Nascimento, idem. 
Euclides Ribeiro · Motta., idem: 
Francisc1J Teixe iPa. 
Joaquim Francisco. 
João Crysostomo. 
João da. Cuntl.a, negociante. '' 
José Antonio de AzeveJo. 
Honriq ue José da Costa.. 

FABRICA DE CHAPiHS 

E,;tani;!Ao ,JoaQuim Teixeira. Marques, mes• 
tre da olflcins.. · · · 

Antonio · .José Valente, contt•a.-mest.re da 
officina.. 

Antonio Joaquim Fer nandes, officia l. 
Antonio Rodrigues Netto, idem. · 
Joã.o ~us~ de Medell'os, idem. 
José Gomes dos Santos, idem. 
Jos<í Alexandre Lopes de Castt·o, idem. 
Cele.,iino Gomes dos Santos, idem. 
Joaquim Ferreira , idem. 
José Lobo, idem. 
Jeronymo Santos Borges. idem . 
.José Cardoso da Fonseca. , il\('m. 
Bornal'dino Joaquim Ribeiro, idem. 
.loão Teixeira., idem. 
Oscar Monteiro, idem. 
José Maria da Fonsem~ . · 
Eugenio Gomes Bravo, Idem. 
Manoel da. Rosa, idem . · 
JolQuim Fernandes de Aze,·edo, idem. 
José C3.rdoso de Moraes Rego, idem . · 
Antonio de Oliveira, idem . 
.\lbet'tó soe; ro, idem. 
.José Maria. Este\'Cs, idem. 
Ad1•ia.no Teilleira., idem. 
Adão Pet·eira dos Santos, Idem. 

· .Julio Estoves, idem. 
Antonio da Rocha, idem . 
Oscar Nascimento Oomes, idom. 
l!."'uclides Pinto Bessa, idem . 
Au"nsto Doroctrio de Castro, idem; · 
.José Fcrno.ndes da Costa Souza, idem . 
Francisco .losé da Silva., idem. · 
Francisco Rodrigues Mathias , idem. 
Manoel da Arrulla Carvalho, ·idem. · 
Manuel da Costa. Oliveir a , idem. 
Alfr·edo F. da. Paz, idem. · 
Antonio Domingos, idem. 
Antonio Pedro de Alcantara,, idem. · 
Joaquim José Almeida Costa; idem. 
Clemente Ferreira Beõaa, idem; 
Manoel Alves Ferreira, idem. 
Francisco Dias, idem. 
Manoel Nar cizo Gomes, idem . 
Manoel Nlcoláo Soares da Costa., idem.-' 
José Ventura. Frei, idem, 
José Fernandes Franqueira. Idem. 
Antonio José de Freitas, idem. · 
Paulo Giova.nni, idem. 
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JOsé ~ra.riá. Vaz; idern. 
João Soa.res Branoa., idem. · 
Antonio Soares llraga, idem. 
Acllillc Bestaquiuo, Idem. 
August•J Corrêa Machado, idem. 
José Corrêa Machado, idem. 
Manoel Con-êa. Machado, idem. 
C! vll'io Corrêa Mach'l.do, idem. 
Ludgcro Corrêa. Machado, idem. 
Ricardo 1J;t Silva, idem .
Maur icio Fort·cira, idem. 
Angelo de Souza Ferreira, idem. 
Allí•edv de Souza, Ferreira, idemo 
Carlos de Souza Fort·eira , irlom. 
Pol.lro VcJ•oct, idnm. 
Mig-nel Joé Pinto, idem. . • 
Albet•to do Souza Pacheco, idem. 
Antonio Uia.s Cuimarã.es, idem. 
La.urindo Jose dos Reis. idem. 
Esulmiro Dias Guima.raes, idetn. 
João Evangelista Reis. mach1nista. 
Antonio Lemo, ajudante de machioista.. 
Emllio Lucio da Silva. Lobt•e. chapeleiro, 
. J<>aquim Guimarães Vianna, idem. 
José Lino Bra,zil, idem. 
Joa.quim Victor ino da.s Ne\·es, idem. 
Anna. Emilia. de SOuza., forradeira. 
Ma,rgarida. Verne~, idem. 
Maria !~\bel Vm•net. i!lem. 
Roquina. Mir(l.nda., idem. 
Virgina. MirJ.nda. idem. 
Mal'ia. Dias lla.rreiros. idem. 
I''eli~mina August•\ Pltta, idem.
Magarida Ferl'eira Alves, idem. 
Francllina Ferreira Alves, idem. 
Roza. Ferreira., idem. · 
Beatriz Souza. Pacheco; idem. 
Fellsmina Souza. Pacheco,-idem . 
Mu.rla .José dos Reis, idem. 
Cora. Tot·re$, idem. 
Maria. Torres, idem. 
Laura Dias Guimarac3. idem . 
lgnez Dias Guimarães, idem. 
Julieta. Dias Guimarãei, idem. 
Eustaquia. Dili.S Gu!m:trãcs, idem, 
Ca.roli'ua. Mttl'ia Albuquel·que, idem. 
Pa.lmira. Ruis, idem. · 
RcgiM Reis, idem. 
Esmeralda Reis. Idem. 
l:lOlina. Soa.res Braga., idem. 
Dorcas Pereira. de Mattos, idem. 
Maria. Senna, idem. 
Maria de Pn.ula. Lobo, idem. 
M:l.l'Í<\ da G!ol'ia Braga, idem. 
Gra.cilides Alves, idem. 
Amalia Azevedo, idem, 
Presciliana Azevedo. 
Eme1•onciana Rosa, da Conc;Jiçíl.o . . S i! va., 

idem .-• . , I 
Leonor (h Silva Labro, idem. 

. Umbclinõlo da Silva. Labre, illem. 
Ca.rmen Maria Martins, idem •. · 

Maria. Noberto da. Fon;ec~. idoc::~. 
José Joaquim de Souza, cariJintciro. 
José Rabe llo, pintol'. 
llla.noel Francisco de A vil:~., charuteiro. 
Joarplim Moreira da Sib •a · Leal, pintvr. 
José Ano.stacio do Ma.ttos, chapeleiro. 
Jos~ do Souza. Lima, negociante. 
Joã.o dil. Rocha Fest'ío, idem. 
.\h~nocl d e Souza Lima, lelteiL'O: 
Jayme U.e Souza Lima, caücil•o , 
José de Souza Lima Jun ior, iclorn. 
Emília do Souza. Lima, domestic:t. 
Castorina de Souza. Lima, idom. 
gul:tlia 1le Souza Lima, idem. 
Francis~a. Ri beiro, idem. 
Gertrudos Amelia. Lle Souz<>, idem. 
Gor tl"udes Ribeiro Festão, idem. 
Felicidade Gonça.lve• Neves, co~turcir·a. 
Jayme Victorino·das · Neves, sa.p<~teiro. 

Di versas officínas : 
Mario da. Siveira Ma•;icl, o~rario. 
A merico Pereira, idem. 
José do Souza Veríssimo Junior, í<.lern • 
Braulio da. Silva. idem. 
Arlindo Francisco Alves, commorcw. 
Antonio de Magalhi1.9S, idem. 
Julio Ha,asc, idem. 
José d<~ Silva., opera.rio. 
Victoi:'ino Ma.ra.ngoni, idom. 
Luiz Matheus, idem. · 
João Mt1tesco,- idem. . 
J. J. Fernandes de Almetda, idem. 
Felel1.s \Vojeiechowskl, idem. 
Francisco Mendes Oliveira, idem. 
For~unato de Faria Machado, idem. 
Adriano Moreira. do Amara.!, idem. 
Valeriano Ca,va.llero. idem. 
Miguel Kra.us, idem, 
Pedro da Costa, idem . 
• Joviniano t.lo Pa.ula., idom. 
Agaplto Frn.nça., idem. · 
Francisco da Silva Azevedo, idem. 
Sebastiii.o -José Corrêa, idem. 
José Manillo, tecelão. 
Boneve11Uto AI ves de Souza., operai'i•.l. 
Agapito R.uiz Martins, itlem . 
Felippe Martins, idem. 
João Alves, illem. 
José Callano, idem. . 
Paulino José da Cosla, hlem. 
'rhcophilo V, Machado, idem . 
~iathous ua Motr.a, idem . . 
Antonto Pereil•a d~ Silvo.. opol·u.rio. 
Alfredo A. dos Reis, i'lem. 
:>.i<tnoel Augusto de Menezes; idem. 
Albino Moreira, idom.-
~ia.noel Serotto, idem. 
Jo1•ge lticardo Dantas, itlem. 
Antonio Maia, idem. 
Hor t.encio da Silva., idem • 
João Ferreil'a, idem. 
.Ju~&ino Gondim Ferroil•a, idem. 
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João Sanches Peres, idem. 
Manoel Thomaz de Azev<'do, idem. 
.José Luiz de Senna, idem. 
Luiz André, idem. 
José Coel11o da Silva, idem. 
. Toão José Vieira, idem. 
Antonio M<tnoel Mont<'iro, idem. 
Leopoldo Lopes, idem. 
Izidoro Ditts Monteiro, idem. 
Joaquim Gabl'icJ de Brito. 
Alfredo Brito, idmu. 
Angelo Peres, idem. 
Theotonio .J. Pereira, idem. 
Antonio Pereira de Olivoiea .Junior, idem. 
Luiz dos Santos Cal'Valho, ülem. 
• Jorge Luiz de Lemos, idom. 
Antonio Marques da Cunhrt .Junior, lüem. 
Luiz Pereira da Silva, idem. 
Manoel Bento Malheiros, idem. 
José Am;.Lro <la. Rocha, idem. 
José Ignacio, idem. 
Antonio José de Souza, i.dem. 
Elias O. Oliveira, idem. 
João Vieira Pereira, idem. 
Hyppolito Frn.ncisco de Azevedo, idt>m. 
Alfredo Domingos ela Rosa, ülem. 
Octavio Leopoldo dos Santos, idem. 
Firmiano Pereira Campos, idem. 
Berna,1·dino Gonçalves, idem. 
Leonel Simões Moreira, idem. 
Armonio da Silva Netto, idem. 
.José d<~ Rocha, idem . 
. José Bento Ferreiea, idem. 
Manoel Paulo das Neves, idem. 
Manoel Oliveira Soares, idem. 
Joaquim Pereira, tb, Síl va Maia, n<:gu-

. ciaute. 
Francisco Ferreiri1 dos Santos, ope1·:11·io. 
. José Souza Reis, idem. · 
Oscar Ribeiro, idem. 
. Jon,quim Gomes dos Sn,ntos, iJem . 

. João Lopes Aillon, idem. 
Candido Ferreira de Mello, idem 

José Plre.;; tlo Oliveira, idem. 
Salv;tdor RibBil'o Lopos, idem. 
Paulino Rosa, idem. 
Gabriel Marques, idem. 
Ozorio de Alvarenga idem. 
Antonio Joaquim da Silva, Vlem. 
Brazilio Carvalho, idem. 
Balduino dos Santos, idem. 
José dos Santos Penna, idem. 
• Tosé Malvino dos Santos, idem. 
José Lopes da Rocha, idem . 
. João Elias Souza, idem. 
Domingos Amaral, idem. 
Alexandre Moore, idem. 
Manoel Moreira, idem.. 
. Joaquim Alves de Oliveira, idem. 
Leopoldino dos Santos, idem, 
Severiano José de Souza, Idem. 
Saul Luiz de Oliveira, idem. 

Manoel Antonio de Oliveira, idem. 
José da Rosa, idem. 
Virgilio Alberto, idem . 
Elias Paul Galiaghes, idem. 
.João Fr·ança. idem. 
José Rodrigues, i.dem . 
Apolonio Gerulla, idem. 
Domingos Leolnado, idmu. 
HermiHio Baptista , idem, 
Vicente Siearino, idem. 
Rnpltael Pu.lumo, idem. 
Alfonso Uourio, i dom. 
Antonio de Oliveira SüJJtos Filho, idem. 
Gaudencio Ferreira Junior, idem. 
Germano Cava, idem. 
Candído José Ferrelr::t de Frias, idem .. 
Antonio Thomaz de Aguiar, idem. 
Paulino Gomes, idem. 
Otilio Rosa, idem. 
José Carlos Toledo, idem. 
Didimo de Souza Pinto, idem. 
Joi1o Mar·tins Bezerra, idem. 
J ustino dos Santos, idem. 
Avelino ela Silva, idem. 
Francisco da Rosa, idem. 
Victo1·ino da Rosa, idem. 
Antonio Antunes Quint<1nilha, idem. 
Biagio Ivlenuillo. operario. 
Fr::mcisco Alve:;, ·idem. 
Manoel Lniz dos Sa,ntos. idem. 
João Munhoz Pmcer11s. idem. 
Angelo Montnrusi, idem . 
Antonio Diniz. idem. 
Antonio Tavares Pimentel. idem. 
Manoel Grt·!gorio Nasciment.~. idem. 
E,Jnardo do Bulhões Freitas, idem. 
:M:mool ~Ial'q li OS da SH r~t Lo h o, idem • 
Zagaglitt Giuvaui, idem . 
Zagaglia, Rincero. idem. 
Frauciscv Togoreloc. idcn:. 
Eduardo 0:11'ci<:t, idem . 
Fmncisco Pascnt~l. idem. 
Mtmool Martins Pcrez. id('IU. 
João Garrido, idem. 
Fermino L ~rospo, it.!.cm. 
Francisco Domingucs. idem. 
Dolol•es Snrvantes. idem. 
Carmen MarLins. idem. 
Benedetto Fterei1zio. idem. 
José Capanha, idem. 
José Totsi, idem. 
.João Errera Rodrigues, idem . 
Juan Roca Fernandez. idem. 
Augusto Pena Cosa no; idem. 
José Roca Pena. idemp 
J uan He1•rera Guerrero. 
Josefa Herrera Guerrero. 
Maria Barreto . 
Antonieta Barreto. 
Fansta. rvia1•ia do Amparo, operaria. 
Antonio Skilin. . 
Adolpho Niedrielski, 
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l'danoel Pereira de Souza,. 
José M;_u·tins. 
Manoel Santos. 
Plutarco Fruitos. sapateiro. 
:\.ntonio Justo, ideni. 
Julião Garcia. ülom. 
:Manoel Cano, idem. 
Salvador Erillos, hlcm. 
. Jo~o Vitalle. 
Ric<:trdo da Costa Ney. 

GONSTP.UC~·Ão DE PR8DIOS ( I'EDREI!10':!, SE:R

VE:\'TES E G:A.RPL\"'l'EllWS 

Di.onysio Rodrigues Agecllos, constructo1'. 
Al)el do Souza, ped1·eiro. 
José B1·aga, idem. · 
Antoni•J Gonçalves Ribeiro Gomes, idem. 
José GonçnJves OUveira Gomes, idem. 
.José dt~ Penna Villa verde. 
Manoel dos Passos Nascimento. 
João Climaco rle Souza Cllosit::~ .. 
Felippe Coruiía. 
José Domingues Maia. 
Victorio Domingues Maia .. 
Manoel dü. Cunlw, i.rab .klhador. 
Scrafirn Carred ·~, :pedre[ro. 
Joviniano Luiz Pereira, trabalh:tJol' . 
Bernardino de Fontes, pedreiro. 
Sal v<tdor Guilherme, tntbu.lha.dor. 
Antonio Asso, idem. 
João Gonçalves Ribeiro Gomes, pedreiro. 
Cht>istia.no José Ball>ino, t1·aballlacl•il'. 
Pelro Balbino, idem. 
:Ma.noGl Gonç<.tlves, podreil'o. 
Vonancio da Silva., idem. 
EL~gunio Sotu•o::; Pennn,, tntba.lhaclor. 
Nimmor Goyano, pedreü·o. 
. José Yidal, tra.ha.llw.dor. 
,José Goyu.nes, idem. 
Chrispi'm Antonio de Oii\·eitta. idem. 
Antonio dos Santos Villtu·, tr<~httllla.Llor. 
Antonio <los S•in tos Yilh_tl' Junior, pcdreir·o. 
João Yia.nna, t:l'abrdhadot'. 
:Jacintho Ribeiro Jtulior, íclom. 
Ernesto Currê<.L, peJreil'o. 
. Joaquim Con(n, idem. 
BazUio dos Sau tos. tra balllaclor. 
Fr-ancisco Relvas,· idem. 
Joaquim Brittes, idem. 
Juan Jennandesdis. id.em. 
Joaquim P<.tlcide. · 
Manoel Bertolo, pedreiro. 
José Pereira, idem. 
Virgílio da Conceição, idem. 
Antonio Ne-ves Teheira. 
Alfredo da. Costa, t ra.balhador. 
Pedro Villas. idem. 
Alf1·edo dos Santos, idem. 
Eugenio dos Santos, idem. 
Sei'iülm Pennaz. 
Francisco Rodrigues! pedreiro. 

Antonio Barbosa, idem. 
Thomaz Coutinho. idem. 
M<tnoel de Amorili1. trabn.lhador. 
Rttymundo Luiz da, Silva., idem. 
Leopolclino Silva, idem. 
"\.lfredo Alve . .; ela Cruz, Uem. 
Vicente José de 1•Iardcireira, idem. 
Albino Fol'l'eira. ferreiro. 
Euclides dos Santos. idem . 
Luiz MiJ'il nela.. iuem. 
i\la.noel _\ntcnoe. idem. 
Abelar de Pai...-<t. idem . 
1·1c.tnoel Mat·tins. trab<Llhado1·. 
Manoel Rocha, iJ.em. 
Raymumlo Nonato dos Rei;;;, idem. 
Antonio Gonç;üves. idem. 
Antonio Gomes, trab:tlllador. 
Antonio Pinto d<t Silva, negociante, 
Arlindo Neves Teixeira., trab(\lhallor. 
Augusto Francisco Villa Maior, nego~ 

cia.nte. 
Agostinho Pereira da SUva. 
Antonio José Soveral, negociante. 
Jaciutho dos Anjos,caldeireiro. 
Ma.noel Lemos P:inheiro. 
Jo;_~quim Pcreim do Siqueira, negociante. 
Antonio Teix.eira, Guimarães, capitalista. 
Antonio 1vfanoel Proença, negociu.nte. 
Manoel Nogueir<~ Cc.tbra.l, operaria. 
Guilherme Pereim do Siqueira , caixeiro. 
Francisco Luiz da Costa, idem. 
Ca1·i.os Pereira da SUvtL, ca.rpinteiro. 
Manoel Valente tla Silva, negociante. 
Antonio Cal'los Valente, idem. 
.\.otonio Joaquim Bu.p i.istu., empregado. 
.José Francisco d<~ F11stosa, caixeiro. 
·Manoel .José V::tlentt) d;~ Sil\·a. idem . 
.Joaquim Coelho dos l~ol:::, cai·roceiPo. 
Fr·ancisco GuiUJel'me Br·m11. coehoiro . 
Audré J. Bittencuurt, negoci~nte. 
.\utonio da Costi1 Ve.llo.so, carl'oceil'o. 
João Dutt·u. tln. Silvcir;_t, Ci1ixeiro. 
Manoel José .\ffonso, conductol' . 
.:\otoniQ .Justino de OUveira, al'tista. 
João Ferreira Litn<L Junior, i'ôro. 
José GonçaJves da Costa, negociante. 
Antonio da Itocha Fmga, idem . 
Joaquim .José da. S1lv<.t, idem. 
Firmi.no de Almeida, idem. 
Agostjnho Antunes de Oliveira, operaria. 
Joa.q_uim Martins Orcllo, caixeiro. 
José-Corrêa da Silva, cocheiro. 
João Ferreira Machado, idem. 
Méli'theus Nunes da Rocha, açougueiro. 
José Vaz Diniz da Silva, idem. 

. Arthur de Oli.veira Louzada, ferreiro. 
João Marques Luiz, trabalhador. 
A_ntonio Ramos da Silva, negociante. 
José Poreira da Silva, caixeiro. 
José Yieim,- idem. 
Joaquim Dutra dos Santos, commercio. 
Antonio Vieir_a de Almeid<1, trabalhador •. 
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Angusto C. de Carvalho, artista. 
Pedro B. Carvalho, commercio. 
Julio de A.tmeida., negociante. 
Abel Corrêa dos Reis, b!l.rbeiro. 
José Pereira da Costa e Valle, idem. 
Abel Angelina da Silva, caixeiro. 
Firmino Almeida Lopes, negociante. 
. João Antonio da SilV<l, negociante . 
Carlos Augusto da Silva, caixeiro. 
Fr~1.ncisco Pereir<t da Costa, cozinheiro. 
José Rabcllo Maclmtlo, idem. 
. ·\ntonio Faria Joi.'6e, cocheiro. 
:\bel Mario da Silva., caixeiro. 
Angelo P. de Medeiros, idem. 
_.\ntonio Manoel Portuguez, cocheiro. 
_.\ntonio Lourenço da .Mot~a. professor. 
Julio Dias, cocheiro. 
Manoel Marti.ns Moreira, vid1•aceiro. 
Joaquim Francisco da Costa, caixeiro . . 
Jua4uim Dutra da Silveira, commercio. 
Maximino Pereira, cocheiro. 
Francisco .José Esteves, cocheiro. 
Francisco Paes Lopes de Almeida, caixeiro. 
Pedro Lopes Coelho, eommcrcio. 
Emygdio da Fonseca, negoctante. 
Antonio Rodrigues, commercio . 
José Rodrigues Rapinaldo, carroceiro. 
João Dias da Silva, caixeiro. 
João Oiogo Barreiros, empregado pulllico. 
Antonio da Silva Machado, commercio. 
Alberto Pedrozo de Carvalho, negociante. 
Alfredo Victo1•ino de Souza, chapeleiro. 
Antonio Lourenço de Mattos, professor. 
Adelino Mendes, operario. 
Albino Gaspar, idem. 

" _.\rthuzio dos Santos, idem. 
João Diniz, cocheü·o. 
Ctu•los Valeu te da Silva, caixeiro. 
Majol' José Pinto de Souza, militar. 
Domingos de Souza Lessa, açougueiro. 
Fra.nch1co Pestana de j\lmeida. recebedor. 
Manoel Leite Rezende, carroceiro. 
. losé Ignacio Parreiras, cocheiro. 
Cassiano Gonçalves, gallinhiero. 
Luiz Nicolco da Costa., negociante. 
Manoel Joaquim Leite, trabalhador. 
Arnaldo Lopes da SH va, caixeiro. 
Francisco Marques Pcreil·a, idem. 
_.\.ugut>to Marques Pereira, negociante . 
.Joaquim Carlos Valente, caixeiro. 
Francisco Lopes de Souza, operario. 
Maximiano Valente da Silva, commrecio. 
Carlos Pinto Soares, negociante. 
Manoel Martins da Cruz, iuem. 
Hidelberto dn. Silva Campello, operario. 
Antonio Antunes de Souza, carroceiro. 
Manoel de Oliveira, idem . 
:\Ianoel Ferreira, ope1•ario. 
Abel Ferreira, idem. 
Luiz Teixeira. pedreiro. 
João Gonçalves Fontes, carroceiro. 
. Abilio Eduardo da: SiLva, ope1•ario. 

Jose Maria da Silva, idem. 
João Benedicto de Oliveira, cocheiro. 
.José Pedro da. Costa, proprietario. 
Augusto Simas .\lves, operario. 
Fe.linto Pessoa Menezes, commercio. 
Manuel Costa Leito, ·cocheiro. 
.Joaquim .José Lopes, pintor. 
:\lhino Ferrianc.'Js de Souza, opem.rio . 
.toa.quim Pereira. Ramoz, commercio. 
José Antonio Ba.rboza, operaria. 
.\ntooio Estcves, idem. 
José Vieira da Cunha, idem . 
.losé Antonio de Mendonça, proprietttl'io. 
Francisco Borges, negociante. 
Domingos ca Costa Leite, operario. 
Marianno ~\rnaldo de Amat>al, idom. 
O.scar Neves, idem 
.João Ventura, cai'roceiro. 
Celestino da Silva Petiz, idem. 
.Toão Teixoirat idem. 
.João Lopes da Silva, operario. 
Antonio Gomes da. Costa, idem. 
Antonio Goza.ni, negociante. 
Joaquim .Tosü de Lima, empregado do com-

mareio .. 
Ja~nne de Paiva Guimarães, oporar.io. 
Arthur Tasso :\Iaciel, commercio. 
Ignacio Francisco Gomes Guimarães, ar-

tista. 
Domingos Tasso Maciel, c~mmercio. 
Manoel dos Santos, artista. 
:\1:. R. Loureiro, padeiro. 
Antonio Baptista Rodrigues, idem. 
Antonio Marin. Vaz, commercio. 
Antonio Manoel Ferreira., idem. 
Francisco da. Silva Grillo, ta.manquoiro. 
Ma.noel Antonio de Moraes, cala.fa.te. 
.José Teixeira Fernandes, tamanqueiro. 
Alexandre .lose de Cn.1•valho, commerdo. 
Antonio Paiva Guimt\rães, operado. 
~·\nnibal de ca.rvalho, ta.manqueiro. 
José da Cunha e Souza, guarda livros. 
João Ant.onio Vieira de Brito, negocia.nte . 
Justino Candido Antunes, idem. 
José Soares .Tuniot•, idem . 
.Tosé Ferro ira de Souza Terra, iden1. 
.luão Pinto, negociante. 
,loão Moreira Carneiro, cocheit·o . 
~·Ianoel Luiz dos Santos Lisboa, idem. 
Francisco Postig, sapateiro. 
Antonio da, Silva Guimarãe:::, commercio. 
Augusto dos sa·ntos Costa, idem. 
Manoel Dias da Costa, idem. 
Manoel Joaquim Pinto,. idem. 
Idelfonso Valente :Marques, idem. 
Ramiro Antonio Amaro. 
Lapego & Comp., machinistas. 
Francisco Martins Costa, comwercio. 
Sebastião de Souza., cocheiro. 
Carlos Pereira da Silva, carroceiro. 
André Luiz Pereil•a., ope1•ario • 
Jo::;(~ Canoi.ra da. Silva, idem. 
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Fr·ancisco dá Rocha Gomes, nogociante. 
.-\ntonio Pinto de Azeyedo, operaria. 
. \ntonio Ferreira. Nunes, negociante. 
T;; ncilio Machado, padeiro. 
.:·. n ~on i o Lyrio Rezende, éommercio. 
. ltt:-S1.ino Etchatz Junior, idem. 
Antunio Pereira. Poeta, iJ.em. 
.:mtónio José Soa.res, idem. 
Ad•~lino Cheem, calafate. 
Can.Jido Fer1•ei1'a. da Silva, nngociantc. 
José Roberto Souza, primeiro sargento in-

·-valido. 
Francisco Ferreira, operario. 
:\.ntonio Fernandes, commercio. 
Antonio Trindade .Lemos, p!Jdreiro. 
Jorge de Aranhe, doceü·o. 
Josê Pereira. Marinho, carpinteiro. 
Albino de Souza Voltacir, operario. 
. João Damasceno Silva Guimarães, don-

. ·tista. 
:Nonato do Espirito Sr1.nto, marcineiro. 
Ernesto Pereira da Rocha, ca.rpinteiro.
Domingues da. Silva, operario. 
,\.lexandre Teixeira, idem. 
J. Jeronymo Gouveia de Ab1•antes, iuem. 
Benjamim Valerio, artista. 
Antonio João, padeiro. 
Bernardino Martins, idem. 
J. Jel'onymo dos Santos, alf'a.iate. 
Joaquim Castunheira, idem. 
José Castanheira Botto, ca.rroceiro. 
Manoel Joaquim Fernandes, operaria. 
Antonio Berna.rdes Guimarães, operaria. 
José Machado, idem. 
Bernardino Pinto, idem . 
. José Antonio de Mello, Idem. 
Gregorio Antunes Vasqucs, proprietario. 
João José·da Silva. commercio. 
Antonio Martins, trabalhador. 
Fl'ancisco Carvalho, tecelão. 
José Maria de Carvalho, carpinteiro. 
José Jorge de Oliveira, idem. 
FJ'ancisco Antonio, pedreiro. 
Luiz Igna.cio, tecelão. 
Bm•nardo Francisco dll. Costa. 
Germano H. U.ocambole. 
·Cassia.no dos Santos. 
Alfredo Lopes, opera rio. 
Agostinho de Abreu, idem. 
Eduardo Perez Rodrigues, correeiro, 
Alberto Ferreira Callau, idem. 
Francisco Guimarães, idem. 
Cypriano Mendes, mecanico. 

CASA DA MOEDA 

José Augusto, serrador. 
José A vila da Silva, torneiro. 
Joaquim José da Costa, marcineiro. 
Manoel de Sá Oliveira, carpinteiro. 
Francisco da Silva Macedo, idem. 
Antonio Loureiro, idem. 

Vol~ Y 

Manoel Carvalho. idem . 
.João Teixeira Guimarães, idem. . 
João F1•ancisco de Araujo, idem. 
David GonçalYes, idem . 
Cesario Gonçalves do Brites, iuem . 
Manoel Gonzalez y Gonzalez, idem. 
Vicente Barbosa. idem. 
Joaquim de OliYeira. idem . 
Manoel Domingncs, idem. 
Josó Tavares de PaiYa, idem. 
Belmiro Dias. idem. 
José Pereira dos Santos. idem. 
Albino de OliYeil'a., idem. 
BcrnarJ.ino de OliYeira, idem. 
João Paul0 da Silva. idem. 
José Rodrignes Estéam, ir.lem. 
Sera.phim Bento da Silva Santoa, idem. 
Cal'lqs Nunes da Motta, idem. 
Manoel de Jesus Junjor, idem • 
Luiz Pereira da Rocha, idem • 
Rodrigo Joaquim Dias. idem. 
Nicoláo Del Negro, pintor. 
lgnacio Gastão de Carvalho, maleiro. 
Celso Pereira, pintor. 
Golino Horacio, iclem. 
Fra.ncisco Pol'eira da Silva, carpinte-iro. 
Manoel de Souza Silveira, carpinteiro. 
Rodolpho dos Santos, idem. 

· Casemiro Pinto Soares, idem. 
Luiz Rodrigues da Silva, idem. 
Joaquim de Araujo, pedt•etro. 
F1>ancisco de Assis, idem. 
Joaquim Sampaio, carpinteiro. 
Victorino Vieira, calceteiro. 
Manoel Antonio de Oliveira, pedreiro. 
Jovino Francisco da Costa, carpinteiro. 
Antonio Carlos-- Trindade, idem. 
José GoncalYes, servente. 
Antonio de Medeiros Moura, calceteiro. 
Gonçalves Lopes, servente de pedreiro. 
.Tosé da Silva Cruz, carpinteiro. 
Antonio Barbosa Marques, idem. 
Pa.ulino Pereira. Cardoso, idem. 
~fanoel Coarêa de Almeida, operario. 
João Pereira. da Silva, idem. 
Francjs~o Dias Baptista, idem. 
Jos~ Eloy dn, Silva, idem. 
Avelino Antonio da SilYa; idem. 
Albano de Jesus, idem. 
Patricia José Corrêa.. 
Eduardo Matheus. carpinteiro. 
Alfredo José Fernandes. 
Francisco A. Gomes, opera rio. 
João Baptista Soares, idem. 
Ernesto de O li v eira Soa.res, idem. 
Ramiro de Oliveira Quintanilha. 
Augusto Rcisinger, operario. 
Cesario Oliveira. 
Fe!'tlando Agrella., opm•ario. 
José M·~linoski. tintureiro. 
Bernardo Keisinges, operario. 
Francisco Gomes de Carvalho, idem. 

. 5 
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Pedro Verüsimo, idem. 
Oscar Gonçalves Corrêa, empregado pu-

blico· 
A1•istides Mendonça, operarlo. 
Francisco Soares. idem. 
Flordw),rdo Cor·rêa da Cunha,sala do pam10. 
Nicoltto Cehmo, salxtteiro. 
Ma.nocl Gonçalves SiLveira., opmM·io. 
Antonio Francisco da Luz, jdom. 
Antonio Gonçalves Couto, idem. 
Pedro Cunha Jnnbr. idem. 
José .Jo<HJ.uim de Sotml, i'lem. 
.José Paes df.t. Fonseca, Ucm. 
.Jocomo Ferreira, idem. 
Antonio Alves, idem. 
Francjsco Coelho Machado Junior, idem. 
Adão Justino de Souza, tecelão operaria. 
Victorio Valduga. 
Christovão Alvaro Bittencourt, cal'das. 
Jose Antonio Velloso, operario. 
Abel Bernardo Marques, idem. 
Manoel de Almeida, idem. 
Angusto Pinto, idem. 
Manoel de Oliveira, idem. 
Antonio Tigre, idem. 
João da Silva Oliveira, idem. 
Eurico Manoel do Carmo, idem. 
Alvaro Roque, idem. 
José Barreto de Souzrt, idem. 
Antonio Marmeliro, idem. 
Francisco Alexandre da Costa Barros, 

idem. 
Alvaro Teixeira de Carvalho, teceJã.o. 
Viria to Gomes, opera1•io. 
Jos€ Fernandes Marques, idem. 
Saturnino Francisco de O li veil•a, ídem. 
José dos Santos Barbosa, idem. 
Antonio Francisco Cos~a, idem. 
José To mini, itlem. 
Alcides Soares. idem. 
Manoel Vicente de Paulo, idem. 
Francisco Borges de Aguiar, idem. 
Antonio Fogaça da. Costa, idem. 
Galdino Brandão, idem. 
Affonso Pe1'eira de Araujo, ]dem. 
Joaquim José da Silva, tecelão. 
José Miguel .Augusto, sala. do panno. 
José Passarinho, ope1•ario. 
Antonio Teixeira da Silva, idem. 
Paulíno Luiz c. Oliveira, idem. 
Henrique Thomaz de Azevedo, idem. 
Antonio de Araujo, carpinteiro. 
Pedro da Costa Vjanna, idem. 
Antonio Francisco, idem. 
Antonio LopGs Sucena, idem. 
Car Lucio Candido Fernandes, idem~ 
José Gonçalves, idem. 
João Fernanctes Martllu., idem. 
José Antonio Rabello, idem. 
Paulo da Costa e Souza. idem. 
Joaquim José Ferl'eira, idem. 
João Vie.ira~ id'.?mL 

Antonio Luiz Vieiras, idem. 
José Fr11ncisco Vieira Pint,o, constrllctoe •. 
Fr:.~ncisco Pinto Carvalho. carpinteiro. 
Joaquim de :tviagalhãas Varella. 
José Pinto, carpinteiro. 
José Mendes, pintor. 
Domingos Cathurino, carpinteiro. 
:Manoel Ca1·ncil•o, opera rio. 
.Tosé Uarbor::a do Azevedo, caq)intciro. 
Antonio Lopea Cul'l'Óa, idem. 
S<~turnino Ernesto (ht Silvu, lu.'3tradoe. 
Domingos Fm·roil•tt dos S<1ntos, carpin--

teiro . 
Julio Gonçalves Pcre·ra, idem . 
Alvaro Augusto Marques, commercio. 
Manoel José Ma.rtins Junior, idem. 
Benedicto de Oliveira, marceneiro. 
Antonio José :Martins, commel'cio. 
Joaquim Theodoro Bomftm, idem. 
João Angelo do Oliveira, marceneiro. 
Antonio Pereira da Silveira, idem. 
Estanisláo Gratacós y Fabrega, idem. 
Francisco José de Andrade, idem. 
José dos Santos Vienna, idem. 
Rogerio da. Silva Teixeira, enta.lha.dor •. 
Antonio Nunes Pinheiro, idem. 
Francisco dos Santos, marceneiro. 
Octavio Esturino, idem. 
Manoel Torres, idem. 
Antonio Dias Teixeira, idem. 
Manoel Ferreira de Jesus, idem. 
Francisco do 1\lw.eida Amado. idem .. 
D11ntiio BarlJOsa, lustrador. · 
Jeremias de Pa.iva, idem. 
Amaro Lins dos Santos, idem. 
Henrique de Souza Cardoso, idem. 
Eduardo de Carvalho, serrador. 
Pedro José Coelho, marceneiro. 
Francisco Breto.n, marcineiro. 
Joaquim de Abreu, idem. 
Joaquim de Abr6u Junior, idem. 
João Bento, serrador. 
José Gonçalves. idem. 
Alfredo Paulistu,, torneiro. 
Antonio José Rodrigues, servente. 
Antonio Solano, torneiro. 
Nicolúo Caravello, negacia.nte e industrial •. 
Frediano Bi<1nchy, m11rcineiro. 
Missonelli Antonio. idem. 
Vicente Carretam," .idem. 
Francisco Furtado Forro , Cem. 
José Nunes da Silva, idem. 
Angelo Scatola, idem. · 
Cyriaco Xavier da Costa, lustrador. 
Pedro Atha.nazio de .Oliveira, operario •.. 
Octavio Machado, artista. 
Gel'aldo Pinheiro, fel'l'eiro _ 
Fernando Pinheh•o, artista. 
.JOSi} Barbosa, idem. 
Pedro Coutinho, funileiro. 
Alberto Bento da. Silva, artisto_. 
.T. de A1•rud<1, bombeiro. 
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Francisco Diniz, ar tis ta.. 
Porflrio Soares Barbosa, operario. 
Pedro Mercier, artista. 
lzaac de Macedo Pimentel, idem. 
Gttbriol IIJ.efonso Dioz, oper:uio. 
Julio Simões, idem. 
Firmino A. da Fonseca. Villela, artista. 
. José Ma.rqu('S da Silva Junior, idem. 
Aurelio Alves da Silva. idem. · 
José Victorino Gonçalves; carpinteiro. 
Antonio Joaquim El'iz, corrieiro. 
Luiz Pereira ela Co:3ta. idem. 
João Ferreir<.~ de Aráujo, idem. 
Alfl'edo Antonjo de Oliveira, ope1•ario. 
Antonio Calixto, idem. 
José Francisco de Oliveira, cigarreira. 
Manoel Duarte da Silva, idem. 
Eduardo Guimarães, artista. 
Luiz Roc1ue Pinheiro idem. 
Joaquim Luiz dos Santos, idam. 
Carlos Balbino Ferreira, idem. 
Pio Pereira. de Souza, mecanico. 
Jayme Nicacio Valença, artista. 
Jorge Monteiro, idem. 
Eu1•ico S. Mu1•ta, idem. 
Alft·edo Pereira Valuano, idem. 
Eduardo M. Souza Pasos, idem. 
. Tosé Soares Pereira. 
João Pinto de Vasconcellos, carpinteiro. 
Leopoldo Matta Teixeira, idem. 
João Pereira do Valle. idem. 
Orlando Joac1uim Monteiro, idem. 
Guilherme Pereira de Moraes, idem. 
Ernani de Medeir031 idem. 
Joaquim José do Valle, idem. 
Mathia.s José Corrêa, artista. 
João Pereil•a de Barros, id.em. 
Virgilio Manoel da Cunha, idem. 
João Baptista de Carvalho, operaria. 
João Tertuliano àR Silva, idem. 
. Torge José Pereir-R1 idem. 
Antonio Pereh.>D.., idem. 
Manoel Lourenço Na.3cimento, artista. 
Rufino Theodoro da Silva. idem. 
André da Rosa., idem. · 
Manoel Antonio Ferreira da Silva, idem. 
Alberto Rodrigues Teixeira Bastos, idem. 
Carlos Sjmões, idem. 
Alfi•edo Rello, idem. 
Bernardino de As:liS. idem. 
Arem Atagibo Leite, idem. 
Raymundo M. Paulo, idem. 
Bento da Silva, idem. 
Laurindo Nepomuceno da Silva, idem. 
Abilio de Sant'Anna, idem. 
Oscar Ferreira da Silva. idem. 
Antonio Soares Barbosa.· Lamas, idem. 
Bellarmlno Falcão, idem. 
Armando Calixto, ideill.. 
Alberto Moreira, idem. 
Antonio Borges, iclom. 
Henrique Pereita ({[1. Costa, idem. 

Ernesto Faria. 
José Soares Barbosa. Lamas. 
Virg.ilio R. da Silva, electricista. 
Fulgencio Barreto da Silva. artista. 
Manoel José Torres, idem. 
Alberto José :Machado, idem. 
João Rufi.no da Silva, idem . 
José Antonio Rodrigues, carpinteü•o. 
Francisco José Ferreira, idem. 
Ca.rlos dos Santos, idem. 
Franklin Alve.::; de Freitas Campos, artist:.t, 
Americo .Alonso de Faria., idem. 
Tiburcio Candido de Oliveira, idem. 
Jacintho Ferreira, pedreiro. 
João Fidelis de Vasconcellos, idem. 
Bento Furtado de Paiva, idem. 
Victor José Ramos, idem. 
J os<% Gamarra, artista. 
João A. Rodrigues, idem. 
Jayme Lessa, idem. 
J·osé V alente, idem. 
José Tavares Carreiro, idem. 
João Fernandes de Almeida, idem. 
Augusto da. Cunha Novaes, idem. 
Alferes Henrique Barbosa, idem. 
João Ferreira Pinheiro, idem. 
Antonio Ma.I·tins, idem. 
Pedro J. Moutinho, idem . 
Alberto Gomes, idem. 
Antonio Augusto dos Santos, idem. 
Cal'los Cordovi Lancetta, idem. 
Oscar Felippe, idem. 
Luiz de Almeida, idem. 
José Romão da. Silva., idem. 
Oscar dos Santos, idem. 
João Pereira da Costa, idem. 
Salatiel Sarampão, idem. 
Luiz Feliciano da. Conceição, idem. 
Claudio Monteiro, idem. 
Gonçalves de Souza, idem. 
Ernesto de Almeida e Silva, idem • 
Lniz da Silva Almeida, idem. 
Antonio Henrique de Lima, idem. 
Osias Rodrigues de Mattos, idem. 
Lucio José, idem. 
Justino Marciano dos Santos, idem. 
Alvaro Joaquim de Andrade, idem. 
Carlos da Costa Faria, idem. 
Carlos Marques, idem. 
Antonio José da Silva, idem. 
Domingos Correia Martins, idem. 
Alfredo Luiz de Souza Teixdira, idem. 
Eduardo de Moraes Evangelista, idem. 
Construcção . de predios (pedreiros, cantai· 

ros, estucadores e cJ.rpinteiros): 
Manoel Pereira da Rocha, carpinteil'o. 
Oscar de Frei tas, pedreiro . 
Manoel Teheira, idem. 
José Ayres dos Reis, carpinteiro. 
Onofre do Carmo, pedreiro. 
João Rodrigues, estucador. 
João de Sant'.Anna, pedreiro. 
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.José Quintoos, estuca.dor. 
Romeu Vizcu. de Stt, pintor. 
Sebastião Vieira. de Mattos, ca.rpínteiro. 
Sebastião Alves da Silva, pedreiro. 
José Luiz de Araujo, idem. 
F. Sa.ro:<llí, carpinteiro. 
Manoel V .ctorino, cozinheir-o. 
Antonio Ricardo, pe:Irclro. 
Eduardo Garcia., idem. 
Perlt•o Eloy de Azevedo, estucador. 
Pedro Elias. pedreiro. 
Boojamln das Neves, estucador. 
.lnsé Maria. Ponta., pintor. . 
. I .sê Maria Ernesto. pi:ldi'CliL'O . 
JJsé Pinto, servente. 
Antonio Jo::t.quim Lopes, carpinteiro. 
Cil.millo Gomez, idem. 
José Peixoto, idem. 
Antonio Domingos, idem. 
Manoel dos Santos, idem. 
Joaquim Soares dos Santos, idem. 
Hilal'io Francisco de Jesus, servente. 
Alti:'edo Braga,, pedreiro. 
Custodio José, servente. 
Joaquim Pires de Assumpçã.o, carpinteiro. 
Albero F. Pinto, pedreiro, 
Francsco José Pinto, carpinteiro, 

Izidoro Rodrigues, idem. 
Joã.o Ferreira Ma1·ques, estucador. 
Anionio Novaes Tavares, ca.nJeiro. 
Domingos da. Silva Ga.meleiro, idem, 
Joaquim Rocha, idem. 
J()a.quim da. Silva., idem. 
Antonio L. da Silva, idem, 
José da Costa, idem. 
Manoel Pereira, idem • 
Joaquim Vieira, idem. 
Antonio Nogueira, idem. 
Antonio da Silva Moreira, idem. 
José Soares de Oliveira, idem. 
Joaquim Moreira. Dias, idem. 
Antonio Coelho, idem. 
Manoel Gomes, idem. 
Manoel Agostinho, pedreiro. 
Manoel Ganarelle (officina Ja.nuzzi, Irmão 

& Comp.), idem. 
Antonio Teixeira Marques. encarregado da. 

serraria. 
Manoel Delfino·do Nascimento, trabalhador 

da serraria. 
Jayme Serpa, serralheiro. 
Joaquim Serpa, idem. 
José P. Lourenço, ajudante de machinas. 
João Evangelista da Costa, serra•ior. 
Domingos Langelotta, idem. 
José Maria Monteiro, idem. 
Manoel A vila, limador . 
Ignacio Fernandes, appare!h:1dor. 
José de Sâ, carpinteiro. 

Carpinta.ria : 
Herculano dos ~antos Mafra, carpinteiro, 
Joaquim da Silva Araujo, idem. 

Epipha.nio Josó da Silva, idom • 
Joaquim Chrysantho Rego de Carvalho. 

idem. · 
Franci~>co Caekl.no Osorio Gcidinho, idem. 
l\-IIt.l"hno Mello, idem. 
Ma.noel Silva., idem. 
Ma.noel dos StOntos, ea.ntt~il•o. 
.Toã.o Comes Veiga., idem. 
Bornt~-rdo G. Peb:oto, i!lem. 
Albino tlos Santos Maia, idem. 
Albino Gonçalves, idem. 
Luiz Sea ura, idem . 
Antonio Moreira., idem . 
Manoel José Fonseca, itlJm . 
Joaquim de Pa.iva, iJ.em. 
Luiz Soares, idem. 
Joaquim de Mattos, idem. 
Joaquim de Oliveh·a Pinto, idem. 
Manoel Moreira, idem. 
Antonio José Moreira, idem. 
Antonio Joaquim R. da. Cl"uz, idem. 
José Robe1·to Marcos, carpint eiro. 
Salvador Santori, idem. 
Adão Binaoski, mosaico. 
João Ferreira Ma.thias, carpinteiro. 
Eduardo Silva, torneiro. 
Miguel Lo:pes, .serrador. 
Manoel Joaquim Soares, cat•pinteiro. 
Euzebio CarnevalG, idem. 
Antonino Ca.rneva.le, idem. 
Binez Fernandes Ba1•ros, idem. 
Alfredo dos Santos, idem. 
Antonio de Oliveira, idem. 
Joaq_uim Gomes, idem. 
José Rodrigues, idem. 
Joaq_uim Gomes, idem. 
Moysés Ribeiro, idem. 
G&stão Albano Ferreira, idem. 
Manoel Gonçalves Martins, idem. 
Seb11stião Gonçatves Moraes, idem. 
Manoel .Abrantes, canteiro. 
Antonio da Silva, idem. 
Josó Claud.ino, idom. 
José Monteiro, idem. 
Antonio .T. Mal'celiiH), idem. 
Eduardo Gomes, idem. 
Seraphim F. Fl'l'reira, idem. 
Manoel Tavares, idem. 
Manoel da. Silva Praia, idem. 
João Monteiro de Sousa, idem. 
João Teixeira, idem. 
Manoel da Silva Gameleiro, idem. 
Ventura Ferreira Gomes, idem. 
Franc~sco Pereira da Silva, idem. 
Manoel Nogueira, idem.' · 
José Tava1•es Ferreir.1., idem. 
Antonio Ferreira Patrício, idem. 
Antopio de Almeida Garrido, idem . 
José Gonça.lves Ra.ymundo, idem. 
Fl'nucisco José de Arrujo, idem . 
Antonio da. Silva Victol'io, idem. 
Joaquim Antonio dos Santos, idem. 
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Joaquim de S?uza. Ro~rig~es, Idem, 
Antonio Marhns Moretr::t, 1dem. 
Boo.ventul'a F. Moreíl'a, idem . 
Domingos Bel'nartles, idem . 
Antonio José Ferreira, idem. 
2>-fanoel Duarte, idem. 
Miguel F1•a.ncisco da Silva, foneiro. 
Eduardo Martins Carneiro, senador. 
.José Teixeira.. servente. 
• José B. Calmcnce Meste, sm•l'al\leil'O, 
Mathias Conde, ajudante de sel'ralheh·o. 
Caridino Gomes do Mom;a S<l, sonalhch·o. 
Luigi Mv.re.lje, idem. · 
Ba.lthaza.r Gonça.lves. :.1.judante de sel'l'lL· 

lheiro. 
.·Welino de Jesus Castro. sorralheíro. 
José Fo1•nandfS Corrêa., rua tio Ca ttet':l 

n. 121. 
José Joaquim de Oliveira .Tuuiol'. gna,rda-

livros. 
Antonio Pinh Fm•t•eil•a, artbta. 
José Dias flra.ga, idem.· 
Domingos Moreira de Mil·anda . idem. 
Manoel Joaquim dos Santos. i!lem. 
Antonio da Silva Ro8a. idem. 
O:;ca.r da Silvnira., opet·ario. 
.José Fernandes Gomes, artista.. 
A.tfredo Fernandes. serralheiro. 
José Gomes. ferreiro. 
.João Francisco Dias, oper~rio. 
Joaquim Jo~é Pereira. idem, 
Cesar Augusto Rocha, marecncir•o. 
Julio dos Sa.ntos. idi!m. 
Luiz Francisco de Cn.rvalho. idem. 
Gustavo Morcouss, iclom. 
Eduardo Moreeuss, idem. 
:vlanoel da Silva, Instrndor. 
Reyna.ldo Morgado, carpiateh•o. 
Andr~ Pimentel, marceneiro. 

MOINHO INGLEZ E DIVERSAS PE<JEN.\.S OFFI• 
OI NAS 

Ricar!lo João da Cunha, at•tist~t, l'tta Te 
nente Costa n. 44 .. 

Antonio Lopes da. Silva, cat•pinteiro, rua 
<}enera.l Menna Barreto, Botal'llgo. 

Domingos Venerando Gonçt\lvcs, p~dreiro, 
rua D. Polixena n. 54. 

José August() da Silva Campos, rua. Uru
guayana n. 120. 

An tonio José da Costa, rua Assmupção 71, 
Hotafogo. 

.João ,Josú da Silva, bombeiro hydea.ulico, 
rua Presidente Barroso n. 83 . 

. José Fonseca, compositor, r ua. Goyaz n.I50, 
Encantado. 

José Pereiril Rastos, ca.ldeireil'll, rua Yitlal 
de Negreiros n. 8. 

Francisco Paqui.a, m arinheiro, rua do 
Ca.rmo n. 3. 

Augusto Dias Fernandes, e<:~. rüeiro, rua. da. 
Passagem n. 1 . 

Luiz Augusto Peroü·a, alfaia.te, 1•ua. da. Al· 
fàndega n. 244. 

.To!!~ Domingues do Castl•o, ru<~ Thcophilo 
Ottoni n. 1'26. 

David Fel'l'eil•a de n-lello, r ua Theophilo 
Ottoni n. 123. 

.Joaquim de C<tmpos .Junior, r ua General 
Pedt•a. n. 62 • 

Joaquim de Souza Guimarães, r ua Alca.n
ta-ra. n. 81. 

Antonio Antunes, rua Pe'1l'o Alves n. 249. 
Belmiro Fernanrles de Almeida, Pua Bom

jardim n. 99. 
Manoel dos Santos Ma.rqu~s. t.r aHss a. do 

Lopes n. 20. 
Angelo Esterio Gonç1lez, ruo.. do Lo,vradio 

n. 186. . 
.João Gab1•iel Nunes, rua S. Pedro. 
.Toão Lopes, mestre carpinteiro, rua Sena-

dor Euzebio· n.' 194. . 
Manoel Marinho, machinist:t, travesso. da 

Paz n. 37. 
.Toão M<1orqucs F'ernandes,rua. Fonseca Lima 

n. 5. 
Francisco Fiendo, rua Senador Euzebio 

n. 194. 
Americo D:)lfim Redom,rua Conde do Bem

fim n. 274 • 
Pedro Ribeiro da Costa, Qulnt~ da. Boa 

Vista u. 24. 
Francisco Borges da Silva., t ravessa Lima 

n. 41. 
Liberto Rodl'igue!, officia l ferreiro, nm 

Fonseca. Lima n. 11 . 
Ra.mond Castanheit·a., aarpinGeiro, rua. Se

nador Euzebio n. 194. 
Antonio Lago, carpiuteil•o, rua do Mattoso 

n. 170. 
Jos~ Dias de Carvalho, ferreiro, rua So.nta. 

Anna u. 104. 
Octacilio de Souza Breves, r ua Santa Cbris

tina n. 24. 
.José Maria d~t C'bsta, rua do Lav radio n.63. 
E1·ncsto Vieil·a do :~ndrade, becco do Fisco 

D, 10, 
Bartholone Dutra dos Sant os, rua dos In

validos n. 2. 
Affonso de Oliveira Gnilherme, rua. S . Car 

los n. 21. 
.Joaquim Dual'te de Almeida, r ua. d() Rosa

rio n. 51. 
.José Monteiro de Miranda., rua do Areil.l 

n. 30. 
Accacio Hodrigues Lopes • 
O~car Pinto Sampaio. 
Orlam Pinto Ribeiro. 
.Jos~ da Costa Araujo, rua. do La.vradio 

D, 186, 
Maria. Carlota de Jesus. 
Francisao da. Costa. Al'aujo. 
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Virginia. da Costa. Araujo, ru~ do Lavradio 
n, 186. . 

Joaq_uim Monieiro da Silva, rua da Con
stituiça.o n . 28 . 

. Romualdo Lia.nho, rua dos Iovalidos 
ri. 153. 

· João de Souza, Travessa das Flores n. 13. 
Ma.noel Martiniano dos Passos. 
. José Martins da Roda. 
Joã.o Pereira, ilha. de Paquetá. 
José Cardoso de Andrade . 
Manoel Pinto Teixeira de Souza, Engenho 

Novo. 
Manoel Joaquim Peixoto, rua. Machado 

C~bo n. 3B. 
Jayme Pinto Moreira.. 
Joao José Alves. 
Pedro Werneck, 
Euclides Pereira. Llnia, 
Olympio Machado Bittencourt. 

· Nós aba.iJto assignados justamente indi
gnados contra a. lei que torna. a va.ccinação 
e revaccinação obrigatorias, medida essa 
por demais vexa.toria, que virá. fatalmente 
e:.:por nOSIIas esposas, Jllha.s, irmãs e mais 
fa.milia, a. umas ta.ntas cousa.s, que não com
vem. enumerar, vimos por meio do presente 
lançar o nosso energico protesto . 

Joaquim Arlindo da Silva Guimarães. 
José Ta;va.res da. Silva. 
Alilidt_!S Lourenço de Souza, 
Tbome d'A vila Carauta.. 
Alcibíades de Sá Alves Peroira. 
Antonio Guedes Oliveira.. 
Elpidio Gomes. 
Luiz Guedes Dias do ca.rva.lho . 
Francisco Guedes. 
Joã.o Vieira. de Souza. 
Bento Jo!lé Ribeiro. 
Luiz Maria Teixeira. 
Accacio Gonça.lves da Costa. 
Bernardino Gonçalves. 
Caetano José Dantas. 
Joaquim Jol!é Ribeiro. 
Rodolpbn Pereira Guedes. 
Arlindo Pereira. Diu . 
Eduardo José Ribeiro. 
Francisco Alves de Molll'a . 
Manoel da Fonseca.. 
Ferna.ndo Lopea d& Trindade. 
Manoel Joaquim Teixeira.. 
Manoel Guedes. 
Antonio Soares, . 
Rapha.el Francisco da Silva.. 
João Dias Coelho. · 
,Joa.qu im da. Silva Leite. 
Antonio Curvello da. Silva.. 
Rodo! pho Xavier de Figueh~edo. 
Ca.rlo s Di&s Coelho. 
Sa.lv ador Pinto Leandro. 

Anania.s Luiz Pinto. 
Fernandes José Ta. vares. 
Suzano Teixeira. de ·Souza. 
Francisco Pinto da Silva. 
Franclsoo Rodrigues Guimarães. 
Jo3é Francisco de Oliveira. 
Manoel Duarte da Silva. 
Manoel Joaquim de )lfaHos. 
Joaquim Telles de Lemos lo'ilho • 
Ga.stã.o de Moraes. 
Luiz Quirino Caldas. 
Pa.ulino da. Silva. Cunha.. 
Alberto Pinto de Mesquita. 
Oscar Ferreira. Rerna.rdo . 
Manoel Telles de ·Lemos. 
,Joaquim Telles de Lemos. 
José l\la rtine de Almeida. 
,Joaquila Antonio do Amaral . 
Luiz Monteiro Faria. 
Olympio Celso L1ouvêlt. 
,Tosé da Silva Mello. 
João do Couto Ribeiro. 
Conrado P. Domingues. 
Sera.flm Ferreir a da Silva. 
Pedro Rodrigues Guimarães. 
Manoel Emilio da P a.z. 
Joaquim Martins Serra.. 
Americo Dias Ferreira. 
Harmiuio Alves Torres. 
João .Toa.quim Pereira. 
Americo Dias Ferreira. 
Francisco Antonio de Aguiar . 
Antonio Dias Ferreira. 
José Azevedo Coutinho. 
Quirino Antonio da Silva.. 
Alfredo An tonio Pinto. 
Luiz Rodrigues. 
Franci5co Ferreira. da Costa.. 
Joaquim da Silva. Thiago . 
Antonio da. Silva Thiago. 
JoãO Baptista Cbibarne. 
José Fernandes ):Ia.ia. 
Antonio Ferreira da Costa. 
.José Machado da Silva. 
João José de Oliveira. 
JoSé Joaquim da Costa. 
Viria. to Serralheiro da Cunha.. 
Domingos Gomes de Almeida. 
João Sabino de Moura. 
Joaquim Silva.. 
Alcebiades Evangelista de Souza.. 
Felicio Esposito. · 
Benjamin Diniz da. Fonseca, 
G. Marques de Sá. . 
Affonso Exposit.o. 
Joaquim'L(lite Pereira de Magalhães. 
Aarão Fesnandes Medeiros. 
Manoel Rodrigues Souza. 
Miguel Gonçalves da Costa . 
Miguel Cardoso VieiTa. 
Francisco Rodrigue~ Canadinha. 
Pedro Pereira. Mott.:1.. 
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I Josl! Bernardo Cardoso, rua da Gambôa. 
· Ricardo Valentim, r ua da Ga.mbôa n. 49 . 

Anjo Ludgero Campos; rua do Livramento 

Eduardo de Souza. 
Daniel de Sou~é\· 
João Rodt•iguos. 
Jayme de Araujo . 
Antonio de Araujo. 
·Francisco José Pereira. 
Laurindo José Pereir<~
José Vieir a Alves. 
.José Va.squos. · 
-~ntonio de Avila. 
Antonio Mo1•eim (le Faria. 
Clemente ·Moreira. 
)Ja.noel Gonçalves Boulo. 
José Coolbo dos sa.ntos. 
Dcmingos Vaz. 
All'redo J. Pereira . 
)!a.noel Jooquim do Brito. 
João de Brito. 
José .Mal'i<~. 
Jaym e Francisco Marques . 

· Can!lido José Corl'ê~. 
Jos6 da SiLva. 
F I'a.nc:isco C3.1'doso Mcudes. 
Luiz Messina. 
Da.miã.o Ra.mos das Neves. 
Joaquim Gomes Neto. 
Constantino de Almeida. 
Mamcdc JoSil de Sá. 

. Yiaooel :l.foroh•a fle Almeida. 

PESSOAL DO MOHWO INGLEZ 

Leodegario J . Fernandes, rua do Proposito 
·n. 47. 

José Alves Carneiro, rua Bn.rão de S. Folix 
n . 161. 

Ft•aneisco Ga.sset,b, t•na llax·ü.o de S. Folix 
n. 202. 

llla aoel ~!meira do 1\lattos. rua da Re
la~ão n. 2 A.~ 

n. 80. · 
José Du<ertc :Martins. rua conselheiro Za-

cb&rias u. 120. · 
Alfredo Gonçalves.1'U<J. da Harmonia n. 49. 
Domingos Machado. rua da. Gambõa n. 68. 
Adolino Barbosa., travessa das Partilha..~ 

n .. 64. 
Docolino Augusto Coniinho, l'Ua Conse

lheiro zacbarias n. 92. 
Henrique u<L Sil va, Pua do P roposito 

n . 50. 
Sebastiã.o Barbosa. rua. da Gambõa n . 2L. 
Francisco corrê<~ da Costa, rua. Carolina 

Reydner n . 5. 
M:\rosllhto M:n·tins Rotlrigue<'l, run. d.a 

Ga.robôl n. 8!. 
FL>aocisco do Almchht, ru:~. João Alvares 

n. 32. 
~1anool Ma.lta Roi~. rua João Alvares 

n. 16. 
Daniel Gonçalve~, rua do Bomjardirn n . 41. 
Ernesto Reis d<L Costa , m a Santo Christo 

n. 235. 
Arthur José da. Cosk'l. rua de Sa.nto Chris\o 

n. 23õ. 
Aft'onso Nunes de Pinho, morro da Saude 

n. 1.. 
Alllerto dos Sant os, rua tla Gambôa. n. 18. 
Augusto Joaquim dn Silva, rua. da Gambôa 

n. 5 . 
Euclydes Gome~ P inheiro, rua. Gonçalves 

Dias n. 31. · 
Fabr ica de Tecidos Bomfim : 

F:rancisco Pinto Figueira., ca.ixeiro. 
Euclides de Abreu, tecelão. 
Manoel Pint o de Almeida, idem . 
José Ramos Nobre, idem. · 
Cat•olino Soares, ser1•<1dor . James Allan. Nitberoy. 

Manool Ignacio da. COst.a. rua. 
tovão n. 238. 

de S. Chl'is- José Joaquim Barbosa, commercio. 

Manoel Pacheco. morro da. Concei~ão 
n. 22. 

Gu ilhel'me llf:~.rio Pegurier, rua da Gambo<~. 

José Joaquim Ba.rbosa. Ja11iot•, idem. 
Manoel Joa.q11im Bm•bosa., idem. 
Hem•ique S. Marcos, idem. 
João Ferreira Marques , idem. 
Cloúomiro Villa.s Boas, tecelão. n. 6 1. 

:\Ianool 
n. 115. 

Ferreira Dias, r ua da. Prainha Fra.nci~co Pisapi:~.. 

:Manoel Alves Calina, mot'J'O 
n. 20 . 

Antenor José de Sa.nt'Anna., tecelão. 
do Pinto João Francisco Engenio, marítimo. 

M<\noel Simões, fer reiro. 
João Ferreira da SUva. rua do 

n. 58 . 
Propoaito .Tosé Felippe Gonçalves, carregador. 

João Marqu es Costa., caixeiro. 
Cunha, run. da Seraphim José Ra.bello, idem. 

Alexandre Valentim, c!1rpinteiro. 
Collatino do Nascimento 

· G1.1mbôa. n . 105. 
Joa.quim Thomaz Moreira 
Gambôa. n. 9 . 

Pinto, l'uo. d:1 .Rodrigo Dias Barreto, caixeiro, 
Luiz Trigo, idem. 

Antonío Mtlrínho Bueno, r ua da Harmonia. 
n. 46. 

Francisco Virgilio de Souza, 1•ua. daGa.mbôa 
;11 . 57. 

Wilhein Jones. 

Silvino Fe1•reira, fia.ndeiro. 
José Gomes, ma.caroqueiro. 
Antonio Ferreira. de Lima, idem. 
.Joiío Leopoldino Rocha, caldereh·o. 
Franc.isco P a\'aira. Alves. · 
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Julio de Paula Costa, limador. 
Nourival Cvpriano Souza, ca.rpintoiro. 
João Farias de Cascadtn•a, commercio. 
Deontino Rosa Ribeiro, foguista. 
Lucio Aguiar, tecelão . 
Benjamim Gomes, ma.lhadot•. 
Protesto dos Operarias das Officinas do 

Novo Lloyd Brazileiro: 
Leopoldo José Appollimtrio. 
Joã.o Menezes. 
Mll.rcoa Mcneleo da Silva. 
John Henriksen: 
.João Cardoso Duarte. 
Ali pio Zura.rte Braga. 
Manoel Pore ira. 
José conc~;~ição. 
Augusto Maria Appollinal'io. 
José Antonio do Araujo. 
Domingos Fernandes Granja. 
.José Ramalho. 
Luiz da Silva. 
José Gomes Rocha. 
Manoel de Freitas. 
Joaquim Ferreira Carvalho. 
José Simões. 
JQlto de Arruda Tava.res. 
José da Cruz Rolão. 
Antonio da. SilYa Luz. 
Octavio Ferreira Va.Uo. 
Deolindo Pimentel. 
Manoel Benedicto de Souza. 
Antonio da Amorlm Vianna. 
Ma.theus da Cruz RoJão. 
Ricardo Pet'eira. Sardo. 

, .Antonio da Castro. 
Manoel Igna.cio Maia. 
José Pimentel Silva. . 
.Augusto <~os Santos Pereil'<l. 
P!ldro Gui.marã.es. 
Custodio da Silva. Nogueü•a. 
Manoel dCl Oliveira. 
Zef'erlno José Cardosu, 
A velino da Silva . 
Jos' dos Sa.ntos Vilhw. 
Marcos Ma.t•tins de Almeidtt. 
Ma.noel doa Anjos. 
Manoel de Ar1•uda. 
Joio Figueiredo. 
Edoua.rd Pujala. 
Bela.rmino Alves. 
Paschoal Alves de Alencar. 
João Rodrigues Rosa,. 
.João Joaquim da Silva. 
Collilta ntino Luiz Fischer. 
Joio de Almeida. Baptista.. 
Gerva.sio Lopes Borges . 
Luiz de Lima. 
Antonio d() <JQJ:mo. 
José Alves. 
J~uim Gomes Lima. 
Alemo Victor. 
Antonio Nascimento Vianna.. 

Franklin Basson de Miranda Os~rio. 
João Barbosa da Silveira. 
Joaq_uim Marques. 
João Guimarães. 
Antonio Pinto. 
Joaquim Gonçalves. 
Domingos Monteiro. 
Simão Pires Ferreira. 
Daniel da. Silva. 
JOEé Gomes de Amorim. 
Julio Develll'. 
Josoph Dovelly. 
José Ctu•istovão Pereira. de Maga!hãN • 

. Alfredo Teixeira do Souza. 
Ga.stã.o Baptista Martins. 
Francisco Vil! ar. 
Manoel Luiz de Franç:l.. 
Domingos Moura. 
Sebastião Moreü·a do Souza.. 
Pedro Emiliano dos &mtos . 
Rodr-igues d!l Andrade . 
.Antonio do Amaral Ramos. 
Antonio Ignacio de Souza. 
Manoel da. Silva GuimarãE>s. 
Izidro Bodoria. 
Manoel E$teves Pereira. 
.T osé Dutra Machado . 
José de Souza Cabral. 
Alberto l<'ranco de. M<\ttos. 
,Toão Severo Lago. 
Antonio Cunha. 
João Dias de Azevedo. 
Francisco de Assis Vianna.. 
A1·seoio Francisco de Assis . 
Eduardo de Souza Diliiz. 
Ma.rcolino Percir<t do Souz.'l.. 
Ped1•o Alves. 
Manoel de Souza. 
b~iguel Pereira . 
Mariano da. Silva. 
Caotano Julião. 
Candido Aga.pito du Souz::~. 
Alvaro Bertlloldo da Veiga . 
Manoel Eloy da Veiga. 
Antonio Nogueira. 
Manoel Martins Moreira. 
Ubaldo Eduat"do de Sll. . 
Antonio de Oliveira. 
Jo1•ge Onofre. 
José Alves do Aguiar. 
Domingo~ Gonçalves. 
Manoel Ribeiro • 
Luiz José da Siln. 
Justo Ribeiro. 
José João.da. Silva Reis. 
Augusto Miranda. 
Guilherme José Rodrigues. 
João Luiz Parreira. Arêa.s. 
José Fernandes. · 
Franoillco Luiz P:u'I'eirn .• 
José Gat·ci[l. Sarmento. 
Carlos Vieira da Jesus , 
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Francisco Antonio do3 Santos. 
João André Alexandrino. 
Rodrigues Leite. 

· Carlos Andl'<l.de . 
Norivi\1 Corrêa. . 
. ros6 Oatavi:wo dos San ~os. 
Maurilio de Cilstro. 
Manoel de Oliveiw,. 
Candido ~foreira. 
~•tnrnino lln. Silva. 
. Joaquim .-\ntonio O•lme~. 
l)ed.ro Sodré, 
~ranool José Coutinho. 
.loaq·uim de Souza Martin.>. 
Btnedicto José da. Costa.. 
.rosé CtLmara. Junior. 
. Joaquim Francisco de C<\rvtllho. 
. Tuveoal Sergio. 
José Silveira. da Rof!(l. . 
Antonio Franeisco da Si! v:~. 
Francisco Louro. 
• 1 os é Nogueira.. 
. José de Campos. 
.Josê Oliveira Lu:z;(l_, , 
Luit Menies. 
J.;duardo Saraiva. 
){a,nool Pel'eira. Nun(lS . 
~1:anoel Doroiuguea. 
Alvm·o Borges. 
. \ntonio Bernardo da Conccio;i\o . 
Manoel Constancio da Siln1. 
~Ianoel Vasques; 
Benedicto Botelho. 
,\ ntonio Drago neto. 
Ma.nool Borges, 
Pelisllerto Bulhões d::. Costa. 
~obnoel do Barros. 
.Tosú Fen•eira. Junior. 
,\ogolioo de Carvalho . 
,Justiniano Ma.i:l • 
. Toaquim d<i Silva Dur.rdo. 
Henrique Lourenço Vianna., 
Julio Ceza.r. _ 
. Jos6 Joaquiru da Silvoit·a. 
João da. Si! va Ou vidot' , 
Cyriaco Aotonto. 
Frn.nei.seo Gomes. 
Ma.nool Lopos . 
Antonio Soutínbo. 
José Tamres. 
Mo.noel da Silva. 
Augusto Carvalho. 
. Jonq ulm :Maldonado. 
Antonio do Ca.rmo . 
Antonio Alba.. 
Joiio Ferreira.. 
Lulz de Lima. 
Euzebio Ferreira. 
J oiio MPnczes. 
Alfredo de Souza. 
João Rodrigues GaspM' . 
Marcellino Martins. 

Vol. V 

José Ferreira. 
Joaé Antonio dos Santos. 
José Santos Rahia. .. 
Manoel Pereira da Silva.. 

. Raymuodo Emiliano Vieira; 
Joaquim Pereira da Silva . 
Jo1i.o Gomes Flores. 
Antonio Al1• es. 
Manoel Benedicto de Souza .Junior. 
Jos6 C :te ta o o da Silva. 
Manoel de Mattos Pavão • 
Paulo elos Santos Mattos , 
Guilherme Picciola. . 
Gandido 'Pereira. de A!'a.ujo . 
neoj:J.roio Nt\scimento. 
João Martins . 
.loã.o l:laptista do~ Santos . 
Lino Nonato . 
Alexandre Nunes ,\h·es. 
Manoel Domingnes Moraes. 
Arthur Napoleão da Costa. 
Eva.rlsto Pin to Castro . 
.Tosé de Almeida. • 
Joaquim Gonçalves . 
Francolino Gome; Yioiro,. 
Polycarpo Antonio do Nascimento_ 
Vcrgilio de O! b-eira Mattos. 
Manool 1larla Ferreira.. 
Callxto Aquino Leite. 
Francisco da Cunha . 
Francisco Goooalv-es dos Sa-ntos. 
Antonio MarUns. 
Au gust o Domingos do Seixas . 
Felippe Ner y . 
Cezar Rosa.le$ 080l'io. 
Manool G:•D<·alves dos Santos. 
Antonio Alves dos Santos . 
Constnncio Joaquim da Côsta. • 
Manoel Oonçal VolS da Rocha. 
Izi<IOl'CÍ LOJ!CS da SilVa. 
,loão da. Stl vtlo • 
.fulio Iguo.cio do. Si! v a.. 
Manool Pedroso • 
.Joaquim Leite. 
.José d<>ll Santos Carvalho. 
.losê Gonçalves dos Santos . 
1\fanocl A1·romba. 
Maxirno Rodrigues. 
.José Alves. 
José G"briel de Sant'Ann."t . 
João da. Cruz Junior. 
Innocencio Antonio da. SilvA • 
.Joaquim Garcia Ferreira. 
Joito da Cruz l~ohão. 
Guilherme Monteiro. 
Affonso Henrlquo Gooç'11 ves Vhnna •. 
Moyl!ée Moreira dtL Silva Ba.l ta r . 
.Tol.o Pereira Lopes. 
José Thomaz Fernandes. 
.los é B~sson Junior. 
Dlonysío Pio. 
Mano~l Joaquim Cesar. 

41. 

,., 
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Francisco da Agonia. . 
Arthllr de Oliveira. Ceear. 
Manoel Gomes Sal'aiva.. 
Alfredo João La.r&n~eil·a.. 
José Panta.Ieã.ó da. Silva. 
Julio Benedicto da SHvu,. 
Carlos Antonio Gastello. 
Antonio de Aimeida Pinna.. 
J ollé Antonio Va.rejã.o. 
Ma.noel Ferreira.. 
Placido Soares. 
Manoel Alves Ferreira. 
Gilberto da Silva Porto. 
Marcolino Fernandes. 
José dos Santos. 
Luiz Ceseliano. 
·vicente José de Miranda.. 
Domingos Botelho. 
Vena.ncio de Oliveira. 
Manoel da Silva. 
Miguel Custodio. 
Albino José Martins . 
Henrique do Araujo. 
José do Amaral. 
Manoel Pereira. de Souza. 
Vitoria Figueira de Mol)o. 
Antonio do Souza Martins. 
Manoel Lourenço Casal. 
Manoel Gonç.1.lves. 

·Cvprlano Lopes. 
A1berto Rodrigues. 
Luiz Fernandes. 
Francisco Luiz. 
Manoel Ferreira.. 
Av'ellno André Pereira.. 

·.José Mario de Menezes. 
Luiz Vito de Andrade SouZ& 
Victor Matheus Dutra. 
Antonio '?eroz. 
Alberto Francisco Machado. 
Joaquim dos Santos. 
Alvaro Norberto dos Santos. 
Amerlco Joaquim da Costa. 
Math!as Alva.ro Cabra.!. 
Aft'onso Couto. 
Joaquim Sabino. 
Joaquim Ba.st<ls. 
Ramiro Antonio Ruivo. 
Carlos de Ol:iveira e ·Silva. 
Je.ronymo de Almeida Pinto. 
Manoel_ Jgnacio da Rosa.. 
Antonio Gonçalves . 
A velioo Mario de SOuza. 
Benjamim de Souza. Tamandaré. 
Alfredo Motta. 
Vi rg!lio Pln to 
-Pa.ulo de Souza. 
Albino Coutinho. 
Joaé d a. Silva. Sa.ntoa. 
Jacintho F(wnandes. 
Antonio Ma.chado Bar~elloa. 
Carlos Canclido. 

Francisoo Moreira. 
Benedicto de Almeida. Rabello. 
Saturnino de Lemos . 
João Soa.res Dírk.s. 
Manoel Luiz Ca.nosa. 
Octa.vio Avella.r . 

Calmeiros, coa h eiros e can·egadorcs 

Eduardo Bastos, ferreiro. 
Antonio Lopes Junior, empregado no c.om-

mercio. 
Marcellino Ma.r9-ues da Cruz, trabalhador. 
João Rodrigues i:loa.1·es l~reixo , nogociante. 
José Rod1•lgues Bárrocas, idem . 
Antonio José de Oliveira., tra.ba.lhador . 
Bern11rdino S . Lima, idem. 
Agostinho Rodrigues, idem. 
José Alves de Moura. machinista. 
Jo~quim de Maujo, tr~.l.Jalhador. 
Joaquim Daniel de Ca.rva.lho, idem. 
João dos S:tn.tos. idem. 
José Vieira. â.e Souza, idem . 
Abi!io Augusto Rua.s, negociante. 
David JoSé Vieira, caixo-iro. 
Ao tenor José Gonçalves, ferreiro. 
José Augusto da Silva , ladrilheíro. 
Joã.o de 1\.zeved.o Freit-as, idem. 
Christiano Antonio da Silva, idem. 
Salva.tor Margiotta., idem. 
Luciano Cucbinelle, idem. 
Albino Nogueira Fernandes, negociante. 
Antonio Pereira Junior, idem. 
Henr ique Joa.quim da Silvo., emprega.do no 

oommercio. 
D . Fernandes Ci\dilhe , idem. 
José Soa.t•es Vieira. ma.ritimo. 
Agnello Conceiçiio Sa.m:pa.io, machinistcL 
Marcolino Gomea Vieira, carpinteiro. 
Virgílio dos Santos Rebello, idem. 
Francellino Gomes Vieira, pedreiro. 
José Joaquim Caldeira, empregado no com· 

me1•cio. · 
Joaquim Monteiro Varella, idem. 
MD.noel de Pinho :\lmcido. Ba.ndeira., nego

ciante. 
Antonio de Azevedo, em pregado no ~om

mercio. 
Manoel Vieira Goula.l't . 
João da Silva Ba.1•bo~a., empregado no com-

mcreio. 
Lamenio de Amaral. 
Jcronymo Rodrigues de Oliveira. 
Bernardino Vlega.s de QJ.rvalho. 
Carlos Coolb.o da Silva.. 
Joaquim Rodrigues Perpetuo . 
Alvaro Rodrigues P el'petuo, empl'cg&do no 

oommercio. 
Antero Sea.bra. Monteiro, idem. 
Joa.quim de Souza Marinho, idem. 
João Francisco Nunes, idem. 
Francisco .Tose! )1.artins Nunes, ídem. 
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José Simões Amaro, ta.manqueiro. 
Carlos Coelho d~ Silva )!otta., idem. 
Alexandre Gouvêa Victorino, idem. 
Antonio dos Reis, idem. · 
Antonio 1fartíns, idem. 
Americo Madeira, idem. 
Americo Lima, idem~ 

I
. Eduardo Pinht>iro de Carvalho, commcr

CJO. 
Jos6 (lO Azevedo Fel't•eil'a., idem. 
José Coelho Diu.s B~rbosa e Sobrinho,idarn. 

. Thomaz Querera. Cendon, empregado no 
comrnercio. 

Herminio A!l'onso, ideHl. 
F. Fernandea, idem, 
João Nunes Figueiras, idem. 
Jo~.<lUim .Toséda Costa. 
Thomaz da Silva Leal. negociante. 
José Soares Corr~lt, idem. . 
Severino da Silva Pereira. ülem. 
Antonio Franci2co, idem. · 
Manoel José-da Silva Carva.lhinhos, h!e111. 
Francisco Barbosa, idem. 
João Teixeira de Carvalho, idam. 
Joaquim Teb:eira de Car-valho, idem. 
Manoel Gonçalves, empregado no com-

mercio, 
:.\fanoel Gonçalves de Moraes, idem. 
José Augusto Teixeira, negociante. 
Aurelio Candido M. Passos, empregado 

no commercio. 
Antonio da Silva·· Penna, idem. 
José de Souza Azevedo, tama.nqueiro. 
José Lourenço da. Silva Sobrinho. idem. 
Pedro Gonçalves, idem. · 
Manoel Correia. Junior, idem. 
José Fernandes. idem. 
Francisco Amadeu Ciqueira, empregado 

no commercio. 
João Goncalves Pereira da SH'Va., mariti· 

mo. 
Folippe d-o Nascimento, idem. 
Antonio Gomes Ribeiro, commercio. 
Altredo de Gouveia, idem. 
José Silva Porto, tra ba.lhadot'. 
José de Souza, idem. 
Alfooso Borna.rdo da. Rocha, commercio. 
José A. Linhares da -Silva, idem. 
Manoel Pinto, tanoeiro. 
Luiz Pereira, trab:J.lhador. 
Antonio Gonçalves, marítimo. 
Manoel José Gomes, trabalhador. 
Evaristo Peves, idem. 
José Gonçalves, idem. 
José Casimira Lomos, commercio. 
Mario Gome3, trabalhador, 
Antonio Catha.rino de Senna, caixeiro. 

-João Marques, trabalhador. 
Antonio da Motta, idem.· 
Sera.tlm Fernandes, idem. 
Antonio da Costa Guim~trães, idem. 
José Iza.ias ·do Nascimen-to, idem. 
Heroulano Ferreira. Brito, idem. 
Narciso Francisco Ribeiro, idem. 
Francisco Torres de Albuquerque, emba.r· 

cadico. 
Oon8tanttno Ferro ira. N ones, idem. 

Antonio SilV<t Carva.lho, idem. 
Fcllx Pacheco Barbosa., idem. 
José Fcrreil'J, Souza., lde1n. 
Seraphim Fittipaldi, idem. 
Julio Pacheco Ba1•1Jusa,, negociante, 
Jose .Joaquim Pu.chco Barbosa., idem. 
ll-Ianoel Jorge Henl'ique, idem. 
Fl·ancisco i'<(l.1.'cizo, ca.ix;,iro do comrner· 

cio. 
Hercul:mo Thom<'í Pimen-ta.. commercio. 
José Nill'Cizo da Costa, trabalhador. 
João Augusto do S~cramr.nto, comm ercio . 
José Luiz de Ca1•valho, ladl'ilheíro. 
Constatiuo de Almeida, idem. 
José Raya ha. vo~tha.iler, t ra.ba.Ihador . 
Ft•n.ncisco Lopes, idem. 
An&ouio So~m-.~s Pi11heiro, carpinteiro. 
Luiz Seabra. :lvíontoiro, l:J.drilheiro. 
Antonio Gctrcia, -trabn.lhador. 
Celso Severiano MOI'eirn., idem. 
Silvino dJ .,Umeiàa, ladrilheiro . 
Francisco Almeida, idem. 
José G. de Mour~. tl·ab:1lhador . 
J~tyme Fel'l'eira Leão, idem. 
Sebastião Monteiro, idem. 
Ludge ro Souza, trabalhador. 
J~ão Carlos. idem. 
Benedicto ch Sil'va, ideiU. 
João PtLz, idem. 
João da Silva. Ferreiro., idem, 
Santiago Pereira •ie :\.ranjo, Idem . 
T&rrluino de Assi~, idem. 
Antonio Vicente de "~ssis, idem . 
Benedicto Cost~t, i<lem. 
João Cost:1, idem. 
Alfredo Moreira de Oli veiro ( Trapic}le 

Mattos), empregado 110 commercio . ' 
Manoel ,Jacintho Saraiva. serrador . 
Jos~ Francisco da Silva, idem. 
Francisco da. Silva Lo_pes, comroercio • 
. Jvão Ferreira Raposo, idem. 
Manoel Joaquim Gambã.o, idem. 
José dos Reis Macllado, ca.Ideh·eiro. 
Manoel Carreira, trabalhado r. 
Antonio de Almeida. catraeiro . 
Thomaz Ferroirc\ da Costa, sapateiro. 
Rodrí~o de Castro, commercio. 
Antonio Pinto Gomos Junior, cozinheiro. 
Joaquim José Pinto, caixeiro . 
Antonio da Silva Lopes, cocbeü·o . 
Manoel Martins, idem. .. 
Thet·eza de Araujo Gomes, lavadeira. 
Jvsé Gomes de A1•a.ujo, cozinheiro, 
.João Antonio de Oliveil'~t , commarcio. 
.Joaquim José Ca1va.lho, idem. 
Augusto Joaé Lacel'dtt, carroceiro, 
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Manoel Tavares P into, idem. 
Antonio Francisco Maia, idem. 
I.uiz Dias Monteiro, idem. 
João Ferreira da Silva, traba lhatlor . 
Antonio Bezerra, idem. · · 
José Marques, idem. 
Antonio Corrêa Madeira, commercio. 
Jose Gomes Pereira do Faria, idem. 
G:. F. Oliveira., idem . 
Ca.l'los Alberto Corrêa. idem. 
. J. R. Ba.rbosil, operario. 
01ympio Rosas da. Silva, idem . 
Antonio Josê Oliveira, commereio 
Pedro Ferreira Alves, operat•io. 
~lanoel Antonio Fernandes, · comroot>cio. 
Francisco do Assis Pacheco, idem. 
André Romíio Mouru., idem. 
Ma.l)oel Dias Par edes, n.ctor . 
.Antonio José de Barros, commcrcio. 
.JOSé Silveira Pores, idom. 
José Farinha., idem. 
Carlos Paula Teixeira, idem. 
:Manoel Augusto Brenil, i<lem . 
A. Graça. Garrido, idem. 
Francisco José Velloso, idem. 
Jorge Pinheiro, idem. 
Augusto Mendonça Pereira Ca.mbisla.. 
Lonis Chaba.ix, commereio. 
José da Silva Braga, idem. 
:Manoel Ferreira, theatrtJ. 
Norberto da. Motta. Teixeira., commerclo . 
José de Mello, theatro. 
JoM Gonçalves Roriz, açou gueh•o. 
Antonio Pereira. de Araujo, idem . 
Santiago Rodrigue<~, commercio . 
'Augusto José Alves, commerclo. 
Camillo Ca.hra.l, casinha.. 
Joaquim Cabral, opera.r:io. 
Maria. tia. Gloria., servicos dómesticos. 
J osé Maria Pontes, a!tafu.to. 

·José da Silva. Cunha, operaria. 
Manoel Pinto, idem . 
JoSé Maria de Mendonça, u.ctot•. 
Antonio Gomes de Moura., operario. 
Fn.ua.rdo Borges Coelho, idem . 
Armando Heller, proprietario. 
Carlos Serra, constt•ucior. 
Joaquim Ferreira. de Souza, propricta.rio. 
José Peilcoto Fari=l . 
Arthut• de Mello. 
Hermino Pinheiro. 
Paulo dos Santos. 
Antonio Saint Ma.rtín. 
Antonio . BorgBS. 
Izidoro Pa.ulino. 
Casa Bosque. 
Joaquim Bal'bosa.. 
Guilherme Martins . 
Oswaldo de Oliveira. 
Joaquim Oliveira Va.Ua.dão. 
Hetn'ique Santo3. 
Manoer Alves Junior. 

--..-.,.c.-. -~·-·.·. 

Antonio Dias de Oliveira Junior . 
José da. Rosa.. 
Antenor Martins. 
Pl'utlcneio Rodrig-uez. 
Abilio Lcocadio de Sou:ta. 
João Almeida. 
l<'elippe José RuJino. 
José Pinto Ferreira. 
Leovigildo Satyro de Lima. 
Alfredo da. Si! v a. 
Trajano JoSé Gonçalves . 
Antonio Rodrigues da Stlva. 
Luiz Costa.. 
Pedro Gonçah·es Lcixa. 
Antonio Gonçalvas Leiu. 
Amerieo JoSé da. Costa. 
Eduardo do Nascimen to. 
i\Ianool Tinoco. 
Francisco Ma.rtius . 
Adão da. Silva Pinto . 
Fritz Tauroer. 
Augusto 'Mello. 
Voredia.no Duarte. 
Anniba.l Cunhü.. 
Carlos Gomes. 
Dustano de Almeida. 
João Narciso Borges. 
Germano Ma.no!>l Ribeiro. 
V enuncio dos Santos. 
José Ferreira Seixas. 
Emiliano Mo\tra.. 
Zacharias Gonçalves. 
Benigno Ril"era Sampedro. 
José Paulino de Mil'a.!Jda. 
Antonill de Andrade. 
Ma.noel Lopes tia Roolta . 
Bpipllanio Ribeit'9· 
João de Souza. 
Pedro Fr:mcisco do Na.scimetrGo. 
Ca:rlos Taunner. 
M:m ool Aot ouio da Silva.. 
Oaetano Pappa.cooo. 
João Luiz da Silva. 
Adolpho !la Silva.. 
João do Rosa.rio. 
Domingos Baptista. 
Rogerio Teixeira. de Lemos. 
Fraoei!roo Porcel. 
João ZiJerch. 
Manoel de Oliveira Alves . 
.Joaquim Mo·.oa.les·. . 
Joã.o Rodrigues d03 Santos. 
Antonio Lopes Coelho, op erario. 
Victorio Tonisi, idem. 
João Cardoso, idem. , 
Manoel Sim:,s Couto, idem. 
Snpuzanna Ct•uzea Coelho, idem. 
Osco.r Oool11o, idem, 
Rcmedlo~ For1•oiro., idem. 
Frl\nol11oo o. S. Viannn, id9m. 
Altrodo do B~t.rrOIJ, ldom. 
Ft•a.noi~oo Percll•Q. d& Costa, tdem. 
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Ser gio Rosas, idom. 
CaS$íaoo de Oliveira Castro, idem . 
Lorcnzo · Gi;woroo, 
M~moel de Almcid~. cozinheiro. 
Antonio Mathias ~a. Costa, operario. 
AntouioDomingos, idem. 
F,mncisco c. Mach;~do, idem. 
Fcrrel'o Gin.coroinetli, 
Pa.ulino José Je Moura., ca.l'pinteit•o. 
Agostioho Alves Virmua.. ca.rroceiro . . 
:Manoel Pedro úll. Costa., operario. 
Antonio Gon~a.Lves Bll.r.ilio, iúem. 
Sil verio d<J. Cruz, lúoru. 
:M11.noel da. Silva. Arl•uda, idem. 
So.lJíno Antonio Rosa, idem. 
Luiz dos Santos, ca.rpinteü•o. 
. José Ferreira., !dera. 
Antonio .Medeiros, idem. 
Joaquim Bethonio Hort.a., idem. 
. José .Joaquim da Costa, idem. 
:José Tibario, Idem. 
"I;moel José de Araujo, idem. 
José Teixeira. Gllima:rlícs, idem. 
Antonio Manoel Carneiro, idem . 
JoSé da. Silva. Soa.ros, idem. 
Manoel Antonio Alves, idem. 
José Costa Lueas, idem . 
Casemil-o Jo~uim Pinheiro, idem. 
Eugenio Garcia, idem. 
Eduardo da Silva.. 
José Postigo Qulntet·o. 
Ma.noel de Souza Lima, opera.rio . 
Alva.t•o Soares dos Reis, pedJ.·eiro. 
João da Costa. Pimentel, pintor • 
. José c. de Lima, oper".J.rio. 
Anionio .João de Moura, idem. 
Amario Baldas, i.lem. 
Pedro J . B. de Lima, idem . 
.José Gomes de Oliveira, idem. 
.José Ribas, carpinteiro. 
José A. Ca.chada., maritimo. 
Andrcs .Jc;~us Zilho,,. e..1.rpintciro. 
. João Cerutti, idem: 

CO;\IPANlliA NOVO LLOYD 

Ft•ancisco Valdon, mecanico . 
Francisco Fernandes, idem . 
Octavia.no S. Guima.l'ães, idem. 
Archimino do NMcirnento Bady, machi· 

o isto.. 
Leonel de Souza. Tornei, torneiro meca. · 

nlco. 
Joaquim de Almeida., idem . 
Francisco de Almeida, ajustador. 
Valentim Pires. 
Alfredo Lope> Ferreira, torneiro mocu.-

nco. 
Joiio Aguiar, idem . 
João Luiz· Dutra, Idem. 
Satuninor José da. Silva, ajusta.dor. 

.João Pinheiro de Lemos, torneiro meca.-
nico. . 

Ta.ncrcdo Li.nba.res. ajus~t\dor. · 
Torquato Manoel dos Pas$0S, Idem . 
Dionyslo Augusto Pereira., i<:lem. 
Joaqu;m Antonio do Oliveira. 
G1acio.oo Manoel dos Passos, ce.ldeirelro do 

cobro. 
Alfredo M:.ttos, to'l'neiro. 
:M~noolGonça.lves da Sllva., idem. 
sergio de Castro, limador. 
Miguel Ribeiro de Ba.rros, idem . 
.Joaquim Luiz Vioiro., ferreiro .' 
AH't·edo Francisco Ferrelra, idem. 
Manoel Vu.1•gas dt\ Silveira, idem. 
Antonio Ferreira Netto; idem. 
Manoel Odorico dos Santos, idem . 
Joã.o Ferreira., idem. 
Sebastião nosas, idem. 
lgn a.cio de Souza Barbosa, idem • 
Alberto.José de Olivoira.,limador . 
.To sé Ma.rtins Pereira, ferreiro. 
Francisco Vieira., idem. 
Antonio Guimarães, idem. 
Manoel do Silva. Gomes, idem • 
.rosé Ma.ria. Torres Nobre, idem. 
Jel'nando Figueiredo Almeida., idem. 
Hy1-an José da. Silveira., ajusta.dor me-

canico. 
Manoel Veotura. de Carvalho, ferreiro. 
Manoel M~nLioa, idem. 
José Ribeiro da. Silva, idem. 
Aristides Pereira Ramos, idem. 
Ananias Francisco dos Santos, idem. 
José Francisco Ferreira. Junior, idem. 
Anwnio Firmino do Faria, idem. 
Joaquim Guim&I";J;cs, idem. 
.José Ft•an~isco Ferreira., fen•t>ir·o meca-

uico. . 
Luiz Francisco Gomes, aJustador. 
João Francisco Díonysio, limador. 
Guilhermo Brll.Z, torneiro mecanico . 
Artbur José· Monteir o dos Santos, idem, 
José de Castro c Silvo., idem. 
Domina-os Arleiro, calafa.te. 
Cla.udi.o João de M:~.ttos, torneiro . 
Carlos Tornei Souza, idem. 
'Domingos de Freitas Ma.eiel , idem. 
Cornelio da. Silva. Gosta., idem . 
José Aniceto Pet•eira. de Azevedo. 
.Toã.o Cavalcanti de Albuquerque. 
José Daniel Mendes, macbinista.. 
Alfredo ;\f. Barcellos, torneiro meeanico. 
João da COsta Mene:~:es. 
Mariano Scve1·ino, co.lafu.te . 
Joaquim Pereira. de Macedo, idem. 
EmUio Antonio de Ollvehoa, idem . 
João Moniz Ferreira Cala.fa.te, idem. 
Joaquim :\ia.ldonado C$fáte, idem • . 
Anionlo Alvaro Ca.la.f•\te, idem. 
Joaquim Tavares Dias Pessoa., ajustador. 
.Tos~ Fran~i~eo Gomes, modelanor. 
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Romã.o José do.> Santos, idem . 
Rical'Jo An ton io de Figueiredo, idem. 
Armando Francisco Dionys io, id.Gm. 
Frederico M:11·tios Santos, idem. 
José Alegria, idnm •. 
T. Paulo de Ar·aujo Limr~ , i.dem. 
Mario José Pacheco, itlem . 
Hor:wio Agapito th• Silva.. id.3m. 
Francisco Rosa, de Souza, idem. 
Hent·ique Edu a•do Sehoi·baom. idom. 
. losé da. Cruz Juniol', ideru . 
Jsa.ittS Tavare;;, it\cm. 
Idalino de Souzll., idem. 
. ll.ntonio Joaquim da. Silveira., idem . 
Antonio Ayrns de Cast.ro, idem. 
Eduardo de Souza, idem. 
. 1\ntenor Dias TeiJteira, hlem. 
Manoel Pedro do At'&.ujo, idem . 
Luiz Lebunam, idem. 
Antonio Francisco Gomes, fundidor. 
Manoel Machado Barcellos, idem. 
Antonio do Araujo Lemos, idem. 
Antonio Andrade, idem. 
João Antonio Pinto, idem . 
Joã.o Guimarães, idem. 
Antonio Gomes Junior, idem. 
José. da. S ilva Reis, idem. 
Antonio Gonçalves, idem. 
João Ramos de Oliveira, idem. 
Julio N-ogueira, idem. 
Caetano da Silva . idem. 
Cypria.no Machado, idem. 
Pedr o Eduardo, idem. 
Carlos de Mattos, idem. 
João André, idem. 

' José Braga., idem. 
. José de Souza Diuiz, idem. 
João Antonio de Freitu.s, caldeireiro de 

cobre. 
Bazilío de Azevedo Coutinho, idem. 
Alfredo da Siqueira Mello, idem. 
Manoel da Silva. Passos. idem. 
Cesario José da Costa, iuom. 
Eurico Venancio Bra{l';t, idem. 
Laurindo dos Santos Ba1•bosa, idem. 
Joaquim tle Souza. Ft e1taa, idem. 
Gera.ldino Silva Passo~. idem. 
Aotonio de Freitas MaCiel, idem . 
'lV aldemar da Fonseca,. idem . 
Leopoldo de Lacerda, idem. 
Domingos José do PaiYa, idem. 
.João Antonio do Nascimento, idt>m. 
Augusto Ferreira, torneiro . 
Antonio Martini, idem . 
José João Tavat•os, idem. 
Rolando Specer, idem . 
J acin ~bo Martins Leal, idem. 
Eugenio Pastr e llo. idem. 
Rodrigo Augusto "Pint o, idem·. 
Luiz Moroira. da Silva,. forneiro. 
Luiz. .Manoel Barboza, idem. 
Adbema.r Nunes Leite , idem. 

Eurico Coelho Flores, idem . 
Manoel Rodrigues Daniel, lima<lor. 
Jacob Engter, electricista. 
Hen rique Meziat, idem. 
Velamino Coelho, ídom. 
Joaquim Belchior, idem. 
Antonio Martins, idem. 
Os·11·altl Armamlo, idem. 
João Belmont do Oliveira, idem. 
.J8ão CapuUo Culonio, idem . 
José Maria Cavalcante, idem . 
Joacltlim Dius da Cruz Junior, ca.ldeireir(} 

de ferro. 
José Ser<~opllim dos Anjos, idem • 
José Garcia Cardoso, idem. 
João Soares de AZQredo, idem. 
José Thomaz Fernaudes, liroador . 
Antonio Ferreira da Silva Sa.broza., caldei-

reiro de ferro . 
Domingos Gomos d:.. Fonseca, idem. 
Hilario Olega.rio Tllomé, idem. 
Manoel José Avelino Coelho, apontador , 
Guilherme Soares dos S<J.ntos, caldeireiro 

de ferro. 
Manoel Francisco, idem. 
João Cordeiro , idem. 
José Alexandre, idem: · 
José Marques Freitas, idem. 
Fm ncisco José Lemos, idem. 
Alvaro Ferreira da Cunha, idmn. 
João Malaquias de Souza, idem. 
Manoel Teixel i'S. Pinto, idem. 
José França Filho, idem. 
Emilio Silveira Brura, idem. 
Domingos Pinhei:ro Vianna, idem. 
Joaquim de Jesus, idem . 
José Joaquim Pereira Mll.l'tins, idem • 
José Franci3co de Almeilb Gomes, idem~ 
Francisco Carvalho, idem. 
Fl'ancisco Martins, idem. 
José Lopes de Miranda., idem. 
Joaquim da Fonseca, idem. 
Antonio Meirelles Coelho, idem. 
c aoclido de Almeida, idem. 
OctaYio José tle Barros, idem. 
José Crystia.oo da Silveira , idem. 
Jo;;~ P edro Fernandes, idem. · 
Antonio Sot>res da. Silva, idem. 
Jarme Gomes de Freitas, idem. 
Manoel Barbo~:a, idem. 
Benedicto Amaro do Nascimento, idem • 
Luiz de Oliveira Goulart, idem. 
Edmu·do do Souza Dlniz, jdem . 
Antonio GonçaLves de Oliveira. idem. 
Antonio Pínto , ideril. 
Amancio de Oliveira., idem. 

Operarios dil.S secções de tecidoa, fumos e 
perfumarias da Companhia Manufactora. de 
Fumos : 

Mar io Ca.n!Jin1ntim, mestre de tecido. 
João 1lc Medeiros, mestre de rumos. 
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Ernesto Augusto ú<t Costa Caldas, mestre 
d() cigarros_ 

A. rogo de: 
Albino Affonso, Cumos, Semeão Ruddgues, 

.losé do Medeiros, por nito saberem escreTCt', 
:Mal'lo Can binin tim. 

Manoel Poroim de Oliveira., perfumista. 
Emilío de Oliveira Santos Filho, aprendiz 

de perfumista . 
Orh>ndo do Cal'YQlltn.]lrc}XI.l'arlorúc locidos. 
Albino Vitlnl, aprendiz. 
Emilio de OH I'CÍfõl Santos, anrcndiz. 
Ca.rloa Pereira de Carv,~lllo,· ap,·cudi~. 
Luiz Fortes Soar·cs, aprendiz, 
• Jostj Moreno, urdidor. 
Antonio d!l Oliveira QtlCriclo, urdi dor. 
José Voichi, tintureiro_ 
Francisco Kiglongo, foguista. 
Ma.rcelíno Cabrera, teeelão. 
Domingos Dias, tecelão . 
João Fernandes Arêas, tecelão. 
Carlos Gomes Xa-vier, idem. 
Pedro Trigo, idem. 
Antonio José da Sih·a. idem. 
Barisan Adolfo, idem.· 
Jllã-o Freund, idem. 
Gregorio C:alderod, idem. 
Irese Monbgo, idem. 
Manoel ViUa.res, cigtn•reiro. 
Egydio da Silva Ltma, carpinteiro. 
Manoel Vic.ira de Souza, negociante, 
. Jo:tquim Soar:'S Vinagre, idem. 
Ambrozio Mendes de Souza, empregado . 
Antonio do Nascimento, idem. 
Augusto Teixeira, idem. 
. José Rodrigues, caixeiro. 
. João de Almeida, negociante. 
Ahilio Ernesto do Almeida, commercio. 
Alberto, café., 
~'!anoel Eiras, caixeiro. 
Cypriano Antonio AlYG' Veiga., coc!Leil•o. 
Anelino Pereira, negocia.nte . 
Eduardo Silva Martins Seil.ra, caixei.ro. 
José Duarte da Silva, idem. 
Domingos Jostj da Silva, negociante. 
Manoel Gonçalves Bastos, idem. 
Manoel Josl'l Nev es da Silva , idem . 
Belmiro Gomes da Conceição, a rtista. 
. Toão Evangelista Leite, caixeiro. 
Francisco Barbosa, quitandeiro. 
• Joaquim Pinto Teixeira , C<~.ixciro. 
Manoel J<erreim Ga.üt, i.(em. 
. Jeronymo Marques de Paiva, negocianto . 
Alterno ~fonteiro , artista . 
.João Dias Al'ouca, caixeiro. 
Manoel Borgos, cocheiro. 
José Joaquim de Fa.rias, caixeiro. 
Alves Fel'l'az, idem. 
l<rancisco da Silva Barbosa, empregado u o 

commercio . 
. Joaquim Lopes Furtuna, negociante . 
Emygdio Augnsto Paes, caixeiro. 

João Alves da Co:;ta., idem. 
AHb;do Corrêa de Oliveira, idem. 
.JoaqLüm Pinto Monteiro, negociante. 
João Lidorio Soé~re~, coclwíro _ 
Domingos Coutinho uegooianto. 
João José de Souza, empregado. 
Josê Ferna.ndes, operado. 
Victor Muniz RilJ~iro, opet'al'io. 
J::wquiel Lourenço c,~mpos, idem. 
Domingos Suares lti blli t·o, idem. 
"1m·olio So;we,; Ribcír'o. 
Antonio de JMlUCS da. Silv<1 , idem. 
.João Manoel da Silva, industrhl. 
Manoel Antonio da Silva, negoci auf.e . 
Joaquim Leopaldapetsia, idem. 
J oã.o Pedroso Paschoa , idem . 
Manoel Leopoldo de Oliveira, operaria . 
Ben<ldicto Manoel. Alves, idem. 
José Martins Pinto, idem. 
Ricardo Venancio de Almeida, idem. 
Joaquhn Gonçatves dos Santos, idem . 
Antonio Pereira, tr-dbalhador. 
José Soares, negociante. 
João Sizenando da Costa Pimentel, bom· 

beiro. 
Manoel Pedro Ba.rbosa. foguista. 
Manoel José Pereira. Villela, empregadO · 

no eommercio. 
Raphael Zaccat·o, funileiro. 
Manoel Dut1•a Pereira, caldeireiro . 
João de Siqueira, machinista. 
Manoel Fernandes Lopes, idem . 
Geralvino dos Santos, idem. 
A. Deviilart, oa.ldeireiro. 
Antonio Pinto da Rocha, lima.dor. 
João Cop:wella., machínista . 
Angelo Pontoni, caldeireiro . 
An tão Lima , foguista. 
José Caetano, Hmado1·. 
Manoel Fer nandes; machinista. 
Felisborto Oliveira, caldereiro. 
Antonio Fernandes, foguista. 
Antonio Baptista d:J. Silva. 
Domingos José Sameltas, caldeireiro . 
Antonio Pereir:J. B1·agu., idem. 
Joli.o Fagundos, ped1•eiro. 
José Fogassa, tra.lJa.lhador . 
.José Pereira da Silva, machlnista.. 
Augusto do Mol'ae~, cat•pio.teiro • 
Luis Pecllole de Carvalho m a.chinista.. 
M~lvino d<.O Silva. P ecanha , funileiro . 
Alexandre He1•culano, caldeireiro de cobre •. 
va.sco Ca1'dosa do Amaral, idem . 
Prudente Autonio dos Santos,caldeirelro de 

ferro. 
Antonio Tavares Coelho, idem . 
Mario de Leme, idem. 
João de Sá, idem. 
Antonio Baptisttt. 
Manoel Gonçalves . 
AveHno Gonçalves • 
M<moel Siqueira.. 
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Antonio Velho. 
Mt\ooel Dutra. 
:\lanoel da Silva. 
J. Felísberto .. 
Artltai' Mesqui to.. 
João Francisco Duarte. 
Manoel José Pinho. 
Manoel Vieira.. 
José Antonio Diniz, cantei;•o. · 
Antonio Ribeiro, barbeiro . . 
Mario Josê da Silveira, limador . 
Joào Roberto do Nascimento, c:'lrpinteiro. 
Carl~ Dias da. Costa, idem . . 
Manoel Soure~ Leckaz, caldeireiro. 
Manoel Messias dos Santos, torneiro. 
Alfredo Begnaglia., lima.dor. 
Lourenço Paneto de Souza., caldeit'eiro. 
Candido de Olivehoa Guimarães, idem. 
Francisco da. Silva. Rocha, limador. 
Vil•gilio Paulo, cala.fa.ie. 
Bella.rmino Francisco dos Santos, mar i-

nheiro. 
Antonio França. Conceição- carpin~it·o . 
Jeronymo Pereira de Abreu, fundidor. 
João Camillo, marinheil•o. · 
João José de Ara.ujo LiVl'an:iento, ~ri· 

·pturario, · 
· João Pereira da Silva, carpin"teiro. 

Augus~o Borges dos Santos, torneiro. 
Oswaldo Schovelante, idem. . 
João Dama.zio, idem. 
Eugenio Duarte, ca.la.fa.te. 
João Clemente das Neves, foguista. 
Paulo Luiz dos Santos, idem. 
Anni'bal Candido Ferreiro, carpinteiro . 

C()l!P.ANHU. CANT .. UUmU: 

Joi!é Fernandes Campos, eommercio. 
Mario Tavares, idem. 
JoSé Carlos da. Costa. Velho, idem. 
Emílio Feli11 Anglada,· engenheiro. 
Antonio Vaz Oliveira., eommerelo. 
Pedro Alvares Coutinho, desenhista. 
Bento ,José Moreira, commercio. 
Antonio Colombiano COimbra, empregado. 
BazUjo Papa, idem. . 
GuiJhermeAugustode Aguiar, idem. 
Antonio J . ·dos Santos. idem. 
Scyllli Santos. 

-Sergio Antonio de Azevedo. 
·Manoel de Carvalho, negociante. 
Josê Valentim da Costa Magalhães, id.em. 
Cantidio !la Silva Ribeiro, empregado. 
Mn.noel Luiz dos Santos, idem. 
Deooleciano José de Brito, idem. 
Oliverio Luiz Rodrigues, Idem, 
Luiz Ribeiro, idem. 
Luiz Fra.nc;a., idem. 
Manoel Luiz Mello; idem. 
Euclides Muniz, idem• . 
()ctavio Rebello de Carvalho, .idem. 

Manoel Maritues, idem . 
Augusto Tinoco. 
João Bonifacio de Cmnpos. 
Jeronymo Pinto Gomes. 
Ca.rlos Simonetti. 
Antonio Cn.l'vt~lho d~ ~Ia.ttos. 
Manoel Leitií.o. 
Augusto Pa.iva.. 
Rooolpbo da Silva. 
Jayme d:t Silva Lemos. 
Osorlo Ruiz fut I•onseca.. 
Jorge de Almeida. 
Enéas Leite Nunes. 
Mario da Silva Rocha. 
José Jo:1.quim dos Santos. -
Antonlo·u.ego Mello. 
Bernat·do José Mar~ins. 
José Alexand.I·e Mariz Pinto, 
Al vuo Balliense. 
Jacob de Assis. 
Ric:J.l>dino Oliveira.. 
João ~-errtira. Real. 
José Ribeiro Gomes Vianna. 
Manoel Ribeiro. 
Antonio Ferreira. da Costa . 
Manoelde Moraes. 
João l~ereira dos Santos, commercio. 
José Soares Barbosa Junior, tunccionario 

publico. 
José Anacleto do Espirito Santo, · artista.. 
Benedicto Antonio Ferreira., idem. 
Jayme Rodrigues. 
Ataliba Luiz de Mesquita, :ntista. 
Francisco Pe1·eira. da Silva, idem. 
Armando Alves Riva.s, idem. 
Cesar da Costa. Soares, idem. 
Sebastião V. da Costa. Soares, artista . 
Antonio da Silva Lobo, despachante fe· 

dera!. · 
Regina.ldo Jacintho de Almeida., artista. 
Guilherme Pereira. dos Santos, idem. 
Manoel Souto Maiol', funccionario pu· 

blico. . 
Antonio Pedro Pereira. Cardoso, idem . 
Osor io José de Mattos, ar tista. 
Armando F. de Mel~o1 commercio. 
Sabino F. de Melló, idem. 
Rosa. Migom. 
Aspa.sia. Mig<)m. 
João B<tptista.·Cor rêa . 
Emilia Francisca Migom. 
Het•menegilda. Corrêa .. 
José Fernandes Gil., commercio. 
Luoiano Pinhão, idem. 
Antonio Theodoro dos .Sa.ntos, sapateiro. 
Manoel Tavares Brum, negociante. 
Francisco Marques da Silva, 1.1apateiro. 
Manoel Souza de Oliveira ,. ta.manqueiro. 
Domingos Cop.a, sa.pa1eiro. . . . 
Domingos Coka Filllo, n.pateiro. 
Victol'ino de Araujo, idem. · . 
J osé de Sim a;; Netto, idem. · 
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-~--------------~-----'--............ ·": 
. Tosé de Simas Junior, negociante. 
,João da Silveira. Jorge, sapateiro. · 
Edgard Hel'mogenes Abreu, id('rn. 
Manoel do Si mas Netto, idem, 
An<>-cnor .de i"imas Ndto, i~ cru . 
A{:~stinllo Franciceo, idem. 
Theodoro Marques ce Oliveira, illc·m . 
"ManoelMarques, id(>!n. 
Augusto Pinto Soal'CS, comlllC!l'Cio. 
• José Maria BataJia, itlcm. 
Olegário Vontu1·a, ariis1a. 
Augusto r;omes Teixeira, commorcio . . 
José D; Leite, idem. 
Estevão Simões t!a Silva, bar·belro. 
Pl'imP Cardoso da. Silva, n ogociaó :c. 
Francisco Garcia da Costa, idem. 
João Augusto Cordeiro Olh•eir a , guarda-

livros . 
Alexandr·e Pire8, tamanqueiro. 
Alv aro A. · da Silva, idem. 
Lino August o, idem. 
José da Costa. Marques, idem. 
Ignacio Pereira dos Santos, idem. 
Felisberto Fernandes Alves, idem. 
José Conçalves, idem. 
Manoel Gonçalves, idem. 
Jgnu.cio da Silva. Guimarães, idem. 
Manoet José Alves, idem. 
Augusto José Rodrigues, idem. 
José Lopez y Lopez, cerveje-iro. 
José Dominguez, idem. 
José Rodrigues, ce!•vrjal'ÜI. 
Bernal'do Cortez de S'ouza, idem. 
Abilio da Silva Neves, carpinteil·o. 
Manoel de Oli>etra Santos, idem . 
Francisco de Assis Freitas Drumruond, 

idem. 
Alfredo J?ires. 
João llaptista. 
Miguel Slumm. 
F1·a.ncisco Rossi , 
Antonio de Souza Guimal'ães. 
José de Oliveira. Araujo. 
Ma.noel Per eira Pinto, cor tador do cal· 

ÇD.do. 
A. Santos Chaves. commercio. 
G. G. Ferreira, negociante . 
Manoel J. Pimentel, sapateiro. 
Francisco Chiappetta, idem. 
Henrique Condreva., idem . 
Gúiiherme de Carvalho, idem. 
Josê Martins Aurelio. idem. 
Teixeira Chaves. idem. 
Antonio Gomes San'tos, idem. 
Carlos Gonça]yes Porto, ide-m. 
Adelino Teixeira Chaves, idem. 
Joaquim Jgnacio Pimentel , idem. 
.Tose Jesus, idem. 
Bazilio .Rodrigues, ide1n. 
Corrêa Alniliida, tainaoqueíro . . 
Alfredo Oliveira Botelho, >apateiro . 
Sebastião Arlllo, ld em, 

Vol. v 

Simão Araujo, idem . 
José Pereira. Pinto, idem,. 
i\ f. 'Martins dos ~an1os, idem . 
Dlogo Martins, idem. 
PPdro Garrido, Jadrilheiro. 
Luiz GonçaL,·es França, idem . 
. Jo~o )::.lplista ch Silva. idem. 
LGurival Augusto da Silva. i\lcJm . 
José I-ores Ccelho . idem. 
Antonio .JGeé Barbosa., idem . 
Affonso GnrnaclJO, scr.,en1e . 
Manoel ~anc!IO,.llldrilhciro. 
Frn nci~co Morgado. idem. 
.Joaquim T:n-ares Ferreira, carpio teiro. 
João Lourenço Fernandes. comrnercio. 
Mniano Tavares Ferr~ira, carpinteiro. 
J' oee To. vare& Ferreira. cala !'ate. 
Carlos Nunes do ·OJh·eira Figueiredo, ne . 

gociaotc . · 
Caodido da Rosas, caldeireiro de ferro. 
Antonio Araujo da Silva Junior, cozi--

nheiro . · 
Francisco Alves 1\Iartins, commcrcio. 
José Alves Martins, idem. 
José Alves da Cunha. idem. 
Jos() Rodrigues dEi Oliveira. Santos, idem. 
l!,'milio Rosa. de Jesu~ Cordoso, negociante. 
Alzlra Emilia Duarte cardow, serviço do,: ... · 

rudoo. . ' · 
Leonidia EmUla. Duarde Cardoso, idem . 
Albano Pereira Fernandes, cozini.Leiro. 
J<.sé Soares Dovreiro, negociante. 
Antonio Son.res Loureiro , commercio . 
João Soares Loureiro, idem. 
Manoel Soa.res Loureiro, idem . 
José Soares Loureiro. idem. 
lzaUina Freitas Loitreiro. wrviço do· 

mcsUco. · 
Albano Pinto Duarte Cardo~o. trabalhador . 
Josó d e Souza. Pinheiro, negociante. 
Antonio de Assumpção Aguiar, corumercio. 
Mar ia Conceição, serviço domestico. 
Francisco de Pa iYa Cardoso, uegociantt'. 
Albe1·to Baita r, corumcrcio . 
Jo5 o Fernandes, idem. 
Adão Domingos da Silva, idem. 
Jo~é P into de Souza,marcinciro. 
Manoel Contada, Yidraceiro. 
Liuo Augusto da. Silva Figueiredo, guarda.· 

livros . · 
Bernardino de Souza. Monteiro, carpinteiro. 
Jose Fernandes de Carvalho, carroceiro. 
José do Nascimento, empregado no com.· 

roe rcfo. 
João Antonio Barbom, idem. 
João Antonio da SilYa, negociante. 
João Caldas da Silva, forneiro . 
Nascimento Ribeiro, maritilüo . 
Manoel Joaquim Ramalho, padeiro. 
Carlos do Amaral, idem.· 
Manoel da. Cos ta, idem. 
Eduardo Nunes da. Silva, carpinteiro . 
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José Alves Forrcirtl, idem. 
F..dun.rdo Vieira dft Silva, alfaiate
Jorge da Fonseca; carroceiro. 
Luiz Machado Coelho. commercío. 
Anton io .Corrêa Valeria Sobrinho, nego- . 

ciante . 
Luiz Qua~'êsma,, idem. 
José Baptis-ta Valeria, padoiro. 
Antonio Qnr~resma, idem. 
Sebastião Nobre Pires, idem. 
~ranoel Lourenço d' Almeida, ülom . 
Pedro Albanez, idem. 
José Quaresma, cozinheiro_ 
~forim Godinho d'Almeída, padeiro. 
José Nol:lre Macedo, ldom. 
Francisco de S. Azevedo-Junior, operaria . 
Antonio Godinho de Almeicla. padeiro . 
Fredesvindo de Andrade Jacob, cstU<lante. 
AuguSto da Fonseca., padeil•o . 
José Botto Almeida, idem. 
Manoel Percil·a. do Carmo, pa.~teloü·o. 
Antonio Soares Gomes. commercio _ 
1\.lberto de Souza Braz; cozinheiro. 
Matheus Machado Dutra, commercio. 
Lourenço Mesquita, cozinheiro. 
José Maria Marques, i!lem. 
Simeão Fernandes, idem. 
José Lopes Alves, carpinteiro. 
Antonio Carvalho, pintor. 
Alexandre Nunes Alves, pelireiro. 
Manoel Lopes. carregador. 
Francisco Medeiros, alfaia te. 
Antonio Bra.gucz, barbeiro. 
João Fernandes, sapateiro. 
Lion el Lopes, funileiro. 
Sancho dos Sant os Lima, car p inteiro. 
Francisco U.e .A.l meidtl. Santos Filho, nego-

,ciante. 
. Arogo Francisco de Almeida Santo~, nego· 

~na.ntc . 

Domingos Fonseca Meirelle.s . 
Manoel Fonseca Meirolles. 
José Mar ia Cerrêa, tecellão . 
José RodJ>igues Bar'l'ocas, commercio. 
Anizio Casado, opera.rio. 
Francisco José de Oliveira, serrador. 
Scrafim Ribeiro de Freitas, lima.dor. 
Mano'!l Machado, maclrinista. . 

· J(laquím Narciso da. Rocha, caldeireiro de 
cobt•e . 

Antonio Teixeira da :Motta, caixeir o de ma-
deira.. 

José Corrêa Jorge Junior, commeroio. 
João Caucio Dutra. C<trdoso, ferreiro. 
Sera.fim Vieira Mendes Queiroz, commer-, 

cio . 
Pedro Tupinambá, ma.t·itimo. 
Agostinho Coelho de Moura, vigia. 
Julia. Coelho de :Moura.. 
Olympia Coelho de Moura.. 
Etelvina Maria. da Conceição, copeira. 

.Ue~andrina. 1--la.ria. :da Cooce.ição, éozi-
nheira . · · 

Antonio José de castro, canteiro. 
Au;:rusto Ah·es de Can-alho, commerciu. 
Antonió de Oliveira, idem . 
Joa.r1ni m da CosLa Lopos, canteiro. 
Agostinho Fernandes, idGm . 
Eugenio.de Pa.iva, idem . 
Manoel da Si!>•a. Tavares, idem. 
Antonio Corrêa Geraldo, commer cio. 
Manoel Carlos. canteiro . 
Augusto Narciso , calceteiro. 
Antonio Felippe, idem. 
Bolmiro José e Silva, p into1·- . 
J<><'lo Alves de C..'l.rvalho, nadeiro. 
Henrique Rodrignc:~. ideill . 
J\fanoel de Je;am Gerip, j omalei.ro . . 
.José Yictorin o Rodrigues da. . Cost a, cora-

mareio. 
Fl'tw ci5co da. Costa., jornaleil·o. 
José Domingos Alv<n-cs, negociao 
.José da. Ho1·a Ra malho, operado. 
Fra.ncisco Gonçalves, a.judante. 
Alexandre Bastos, cosiuheiro. 
Manoel Gonçalve~, vendedor. 
Francisco Antonio Vaz, comrnercio. 
Adriano de Almeilla.. 
José ele Gouvêa. 
.r oão da Costa_ 
.Antonio ~foreira. Ca1·neiro , cocheiro . 
Tibm'cio Gonçalrc~, idem. 
João Antonio Esten:Js . 
Henriquct~ Rosa da. SH ~-a . 
Francisco EsteYes. cosinhcir o. 
Anselmo dn. Fonseca, cocheiro. 
Frauci~co Pinto, canteiro. 
Alfrc;lo ?IIat•tins de F;•ias , commeJ'cio. 
Jo~G Martins_ car·rocciro _ · 
)i[ O.ullcl Francisco ::-raia, caixeiro • 
Thomt z D!a.s de Motu•a, CUl'I'OCeil•o, 
José Antonio Estcvcs, cnü:eiro. 
Bernarclioo de ::-Ioura, carJ•occiro. 
Marcelina )faria dos Reis, 1:.\ >a.dcira.. 
José Fr a.nciseo Figueiredo Jnnior, cosi-

nbeiro . 
Antonio Alves Martins, official. 
Manoel Francisco Ferreira dos Santos,idem. 
Antonio ele Souza, carroceiro. 
Antonio do Amarai, idem. 
João Rodrigues, condnet ot·. 
Abilio Henrique, pedreiro. 
Pa.lllino Rodrigues. eaoteiro. 
Antonio da Silv<t Ta vare;;, idem. 
Jose Gomes, canteiro. 
José Igna.cio d os Santos, .tl'abalha.dor . 
José Ycriss\mo Du<J.rte, · · 
i.\íignol do Prado. 
Custodio Pil'es . 
Miguel Pereira dos Santos , pedr eiro. 
Emilio Pinto Corrrêa, m arceneiro. 

· Manoel Ribeiro Lopes, trabalhador, 
Ayres Domingos Per eira, caixeiro. 
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:Manoel da Silva. Ramos, tra.lJa.lha dol'. 
José Vinhacs, pra.ich·o. 
J.1:arcolirJO Barbosa., t1-abalhadot'. . 
. Toão Felicio da. Silva., trabalhador. 
Antonio Puz·oira, carroceiro. 
Antonio <Le C·;stt•o Gui.marlí.Cls, cochcü•o. 
Aug11sto Dua rte Cunha, cocheiro. 
Anton io ~In.cedo, a.jud:Lnf.e rlc cocheir o. 
Antonio Lopos, itlen•. 
. Juvcnat Augusto Cost a, s:.~.paf.eiro. 
.Toão da Cunha, negociall l.e , 
Pedro HoOOl'ato, csti,rador. 
.Toão :Mauricio, idem. · 
Bento JosG Bt•anco, cocheit•o. 
:.r. P. da. Silva., idc•n. 
Joaquim Pioto, idem. 

. Fraueisco Fern:wdes ViGir :\, idem. 
Aiti'edo Cor tez, idem. 
) l. Bra.uco. idem. 
:i.ngus;.o dá Síl Ya, i c! em. 
Domingos Gonçal·;e;;, idem. 
Alfredo Gonç.alvc.~. idem. 
• -\.ntouio da Silva, Hem. 
Ma.noel Barreiro , idem. 
Dionys.io Gomes, iclcm. 
..Aionso Dias, com mcrcio. 
:l..lfredo Fet•raz, vendedor . 
Antonio Kevcs, negociante . 
José dt~ Silva, lJOmbeiro. 
Rogerio Saldanha, <dfa.iatc . 
JoaCJ.nim Forll(mcles, tmbalhador. 
José Itheos Pereir a., idem. 
Rr.phael E:;tcpha.no, idem. 
José da. Silva, pedreiro. 
J oão Antonio Soares negociante . 
:IIanocl Ao;onio Bahia, oper11,rio. 
Abilio Ribeil'o :1-Itwinho, caixeiro. 
:Yianoel Pacllcco. 
Antonio Pach•' co. 
Joaquim Ribeiro :\-lenrle$. 
Joo.quim de Souza. 
Francisco Bl'itto . 
Rua. Frei C::~.ueca 188 : 
Victor B:tiJZin, constructor . 
Eduardo Ct1.mpos B[l.stcs, sel'i'a.dor. 
Sil Yestrc Rotl:'ignes Tra va.ssos da. Costa , 

fundidor . 
Alfl'edo Presgra. ve, ajustado r. 
Francisco de Paula. Pinto, liiUador . 
Luiz de Almold.:t Torre.~ . 
JoEé Pereirll. Al v88. ftmrl idm•. 
Octa.vio do Souza, itlem. 
r'elix Pires Sa.bino, pedreiro. 
Agostinhp Ferna.ndP.z, pedreira . 
Antonio Qu!ntino, servente. 
Rodolpho dos Saotos, servente . 
Justiniuno de O!iveirn., ferreiro. 
Theopbilo Pereira, set·vente. 
Bento Gonçalves, idem. 
Annanias VeHu..~co , idem. 
João Antonio de Moraes, idem. 
. Dorniagos· Dias Souza, idem. 

João Pcreir<1, idem. 
Custodio P ires, ü:Icm. 
.\ll.>lno Gonçalo Barbo~:~ . 
Sarouel L11iz Camilio. servente . 
Sebastlan da. Silnt :\z.crcdo, irlom. 
Ignacio Francisc•J Machado, iolmu. 
Ao tonio .L P into Maclmdo. ·~ampositol'. 
Appolinario :\! rntim< <le Olivci1':!., pintor. 
Pcdru Gon<,''1!ves Maia, í'el'Y(·iro . 
Antoni(l :\l>es <le Cn.nalho. ,;l fai<Ltc. 
~tel vioo Ign a.cio de .. Allltndc e SU\ra, tOL'-

neiL•o moctl nico . 
~;rnesto So<l.re.s Godinbo, "YP •'t.~l':lpho. 
:illifi nel Diniz do San i'Anua , tra.ua.lha.<lor. 
.\lrredo d' A \me ida, ope~·ario. 
.Toão Serapião Paitn, plllitOgt'apho . 
),Jiguet J•'S(, Rorlri gu.es, l imo.dor . 
Bernardo Gomes de Almeida , proJ,)tario. 
Benjamin ~l il.p P.S Prin7., lapitl<ll'io. 
:uanoel Alon;:o Gi l, opc!~o:·!o. 
Geoêt Agetl, limadol' . 
Anronío .fgnaci ;; OUtcd ~·a ~ pc.-Jl"'ciro . 
~Ianvot de ~Io<lciros r S ilv:~, m:.~chinl$kL . 
Seraphim Vioil'a da SilmHranco, torncü'o. 
Joãv Baptista,, machinist.-.. · 
Antnoio (lo :lbtt.os Vihl, plntot'. 
i'iccuto Fari<t de Doodoro, funileiro. 
Josó Pereira da Fonscc:J. opc!ro.rio. 
DernMdv Pereira d '.t Fonsec:t, idezn . 
Francisco Barnal'do, ülcm; 
.\Ia.nool Jo.'w, iJom. 
Apolloni:.~. Thct•eza Ui te Silvo. , domestica . 
:\lal'ill.Ba.p~is '.!t da. :3il\·a, iriGm . 
:llaooel F l':tncisco "\h·r:~ Bittcucour t , ope-

l'::Lrio. 
:\Imnedc Lo:ll d:L Rocha, lim ~~dor. 
Lucia no Fro.ncisco Diniz, tra.ba lllador. 
Justino Soare.~ , rua rlo La.Vl'a .• lio n. 2 9. 
Firmino CorrehL, pl'Cik•t ario. 
Seraphim Peroí~a L~ite, idNu. 
Jovelino :\JI)ntcit'O d.e Lima, opcr;wio. 

\V. Rubortson . 11• socçlo, aponta.dor. 
Fraoci:lco Jos~ rlos S"ntos, meca.nico . 
Jc1•onymo Santos, d~scv.\lista.. 
Fr<tncisco T. Carmel':l, openwio . 
Julio Drummond, .tnstl'ador . 
Jos~ Fürt'dnt d e Men,,zes. clc<3~l'ic ista . 
Antenor AnWuio Yasqu~, torneir o. 
Alva.l'o Victol'ino <le Souza, idem. 
~la rio Bento Viela.!, idem. 
Fe!'.nci>co do E~pirito Sa nto P attht, idmn . 
Jos(, da Silva Guimarães, ide.m. 
Alexanctl' e Garrüir(t de S ouza, aJuda nte. 
J."ranciBco :lfa.gdn leno Junior, tomeir o . 
c\ntonio Ferreira. Pacheco. idem. · 
José Salga.do, idem. · 
L;tli\yctte ,José Ba rhosa , aprendiz . 
Hc.nrique Manool ·Soarcs, Iimo.dol' . 
Nestor .Tosê S::totos , t•Jrneil·o • 
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Americo d<~. Silva. Vieira, operario. 
FUeto Tavares 'da. .Silva. Junior, ·aprendiz. 
Carlos Rodrigue:; dos Santos, limadór. 
Germa.no .Joaquim Gomes, iderri. 
Christol·ão Marques Carvil.lbal, idem. 
Thomaz Ruiz Morales, limador. 
.Jacintho All•es dt~ Silvo. Junior, iuem. 
Raul -do· E:;pir ito Santo Paula, tot•noit•o. 
Antonio da Silva, idam. · 
Seraphim de Almeida, idem. 
Renat·o Bm·lamaqui, illem. 
Cars Assump~o. idom. 
Ar thur de Oliveira Fontes, itlem. 
. Joaquim Thomaz Villaça., idem. · 
Tet·mo Alv:tro de Oliveira. · 
Fausto Dutra. 
l?ra.ncisco Teixeira Gomes, machioi;;ia. 
Luci o de Mello Junior. mecanico. 
l<'ructnoso Affonso !,.cito, idem. 
João Francisco de Souza. · 
Alexandre Ser apico, tra.ba.lhatior . 
. José Fernandes .Olheira, l'undidor. 
Benjamin. Sil Vólra. . . 
Antonio Ferreira Martins, ftindidOl' . 
João Gonçalves da.- Rocha, idem. 
.Tovinia.no Fonseca, foguista. 
Miguel Luiz dos Santos, · fund ido r: 
Graciano Nery de Cazyalho, itlem.' 
Manoel Augusto Ferreira da SiLYa idem. 
Jose do Ollveh·a, ferreiro . 
.Toaqnim Francisco do Lima, fnnd idor. 
Vicente Ma1•io, trnbalhadot·. 
Manoel Ribeiro Duar te, !undidor. 
Gaotano Grossi, fel'roil•o. · 
Ao1onio Ventura, malhador. 
João Pereira, ferreiro. 
Arestides Dias, ajudante. 
Clemente Pct•eira. Montcirll. malhador. 
Roberto M~rtins; idem. 
Joaquirri Ribeiro, foguista. 
Joaquim Anselto. malhado r. 
Luiz Tito de Mello, -ajudante. 
Ml!-nool Affonso Rodrigues, ealdeiroiro. 
José Augusto da Rocha, ferreíi·o. 
Manoel-Durões. malhador. 
Antonio Joaquim dos Santos; ferreil'o. 
Theodoro de Abreu, mruhador. 
Jorge Figi.toiredo, aprendiz. 
Antonio Alàitt, malhador . ·· 
Frei Antonio, fnndidor. 
Deontino Rosa Ribeiro, foguista. 
A~varo Augu.slü Queiroz,_ apontudor_ 12~ 

.socç.ao . 
Alberto Cm•nciro, electricista. 
Oscar Freitas .Amaral, apontador. 
João Alfredo; bombeiro. · 
Antonio Souza., ajuda.nte. 
Oscar da Costa , idem. 
Domingos Costa., idem. 
Manoel Affonso, ma.lhador . 
Oasimiro Carvalho Silva, foguista.. 

_João Ricardo Pereira, ajildaote~ · 

P anlíno Teixeira, fund idor. 
Galdin o .Joã.o Martins, feitO!' do dia. 
Manoel Raguei1-a, feitor da noite. 
Bernardino Antonio "de C:tl'Valho. 
Germano Moreira de Freitas. 
Eduardo Mari:l Pinto. 
Angelo Rodr·igues.' 
Vltalino Leite Alves . 
Antonio Marinho . 
1\ lfrcdo' José lgrw.cic . 
1\ rthur B 1ptista dos S::mtos .· 
.Joaquim Azevedo. 
.Josê Elias Lopes . 
l\einal<lo Fausto. 
:1-fanoel Rodrigues ·p~roira. 
Alfredo Forreira.. 
Alcibíades Joaquim Menezes. 

· Candido ,T . Alves . · 
Elizio To.va.res de Pinho, negoch\nte. 
Antonio .José Gonçalves . 
Ponciano Bonaparie • 
Francisco Widal. 
~eator Lambert. 
,Toaquim Pereira. de Siqueira, negocian~e •. 
Asdrubal Barbosa do Magalhães. 
Sal vador Miguel Veltr i ; ·_ · 
Virgílio Olym p io M!l.l•ins. 
Alfredo da. Costu . · 
.João Momira. d\3 Carvalho. 
Francisco José Rodrigues. 
.Tosé Lima.. 
Ba.rna.bé Victorino de SOuza. 
Francisco Antonio Ferraz. nogocia.nt·e •. 
.rus·~ Freitas .JuniOl', t rabalhador. 
Sebastião Pereira. da Paixão. 
Antonio de Souza. 
Domingos Barbosa . 
Agostinho Lopes. 

. .Joaquim Gonç~lves de Faria. 
:\Ianoel da Cunha. Leite. 
Luiz Viceu te de Castilhos. 
Antonio dos Suntos. · 
.l<><"lo Luiz Cardoso Pinto. 
Simeão Rodrigues dos Santos. 
.Tosé Sizenando. 
Geraldo .Jósê Paz~ 
Manoel de Mello Baptista. 
Cypl"Ü\UO Antonio Alves Veiga~ 
Domingos de Olívelra. 
Manoel Borges da Rocha . 
Joaquim Gue'rl' il.. · 
.José Monteiro de Queiroz . 

ARSEl'íAL DE lliARINH-A.. 

Manoel Alves da Mott a, ajudante: 
Antonio Bastos da Silva., oncadernado.l},_ 
José Pidos. 
Josê da Silva, carroceiro. 
Augusto Almeida, ferrador. 
Arlindo Hilario do Nascimento, pintor. . . 
Endono de Sou1.a.; carpinteiro. · 
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Manoel Caetano, encadorn3.dor. 
J oã.o Cunlt&, fundidor. 
-Ercilio Baudlni Soares, idem. · 
. Severino Sil n Coelho, limador. 
Alfr·cdo do Almeida Junior, piotór. 
'Vasco da Silva Junior, alfaiate. . 
Dionysio Vieira da S!lv t~, enca.íxot:v.lor. 
Reyna.ldo Raul tlu. Silva, vidraceiro. · 
Alv<l.r o Nascimento, tor neiro. 
Manoel Ca.logeras Accioli, ~1·~ist• •. 
Saul Hera.alito Bra.ndã.o, alfaiate_ 
Luígi Figlia.to, pintor. · 
Alberto Cal'los da. cunha, sapateiro. 
J~duardo da Costa, feneit'o. 
Eustacbio P i1imont.e, sapateiro. 
.Hol'acio Silva , cala.fa.te. 
Gla.udionor Nascimento, clgarrei l'O . 
Hi!debrando Cardoso, p intor, · 
Antonio Henrique Vieira , torneiro me-

-oa.n!co. · 
Theodulo Costa , machinista . 
Vi<ltor do Silva, pintor. . 
Julio Antonio Nascimento, alfaiate. 
Antonio do Oliveim, eGrrieirG. 
Vkente da S.ilva Junior, c~pinteit'.:>, 
Joã.o Vital Ua.stos, pol!eii·o. 
Damião Ferreira V ellos~. malhado r . 
Vicente Sa.muel dn. Costa. e Oliveira , li-

mador. 
:Miguel de Andrad;t, funileiro . 
Manoel da Cunha, tornoiro. 
W enoeslâo Barcel :os Silva, ca;rp1nteiro . 
Napolroo Salvador, polieit·o. 
Alvaro Na.scimento, capintci!'o . 
Antonio Joquim de Olivoiro. cig;trrcÍ!'iJ, 
Heojamim Domingucs, carpinteiro . 
Arthur T. Coelho, polich•o. 
Estovlio Cypt•iano Alves, lot·neiro. 
Abel Casomi"('o Na.zeanzo, poliei ro. 
Francisco Fer••eira do Mattos, torncír .:J . 
Anteno1• Antonio Barcellos, idem. 
Valentim ,JoSó M:l.l'cellino, polieiro. 
Alcino Eugenio H.odl'lguos, idem . 
Hermilio José-Gonçal1·cs, idem. 
An tonió Rei~ Machado, idem. 
Agostinl.to Toixeil'a Soares, set•rador . 
'I'imo~heo Orln.ndo Gonne t , polieiro . 
Joaquim Mamede dos Santos. idem. 
Aldem11r Bento Rem!lal~. idem. 
.Jacintbe Pinto Am aral; idem. 
Mhuel Arcbanjo, idem . 
Alfredo Marques. dos San tos, to1•neiro . 
. João do Oliveira Guedes, polieiro. 
Antonio Ferreira Mamede, operario. 
. Jorge <le Freita.::~ C<J.Stro, polieiro. 
Antonio Carneiro de Souza., torneiro . 
. J acintho das Chagas, polieit•o . 
Augusw Xa.víeJ:>, artista. 
Alfredo EmUio Loredo, -polieiro . · · 
Agostinho Antonio de Oliyeíra., torneiro . 
Joa.qaim C<J.Simiro de Santiago, polieiro . 
Raul de Oliveira., artista. 

.José da Silva. Telles, torneiro. 
Joaquim Anton io dê Araujo .Junior, idem. 
Fetlppe Pereira. da. Síl va, · idem . 
.João Alfte~o Amaral, }iolieiro. 
Alft·e;io Joaq!lÍID Severo, torMiro. 
Felippc Braga., polieiro. · 
Gil Antonio de Oliveira, foguista. 

· Fra.ncíscl) Hllnrlt)UC dos Santos, poliéh•o, 
Moysos do;; Passos, artista.. · 
Eugenio Barboza da Silva, idem. 
Manoel Luiz Ganao de Araujo, idem. 
Manoel Pela.gío do Jesus, idem. · 
Miguel .JuniGr, idem. 
Manoel· Maria, idom . 
Belml' <J da Concoiçã.o, idom . 
Jorge JosP- MachAdo, idero. 
Raul d.a Silva. Campos, idem. 
Ohri~tiano Gonç.lh ·es Liborio, Idem , 
Joã.o Vlctorino da Costa. idem. 
Carlos Scvcriano rte Souza, idem. 
Aprigio Fraoci~co Alves, g u arda.. 
Alfredo Ferrcit•a de Sant'Aona, a.rt.ish. 
JoSé Felizardo da Concoiç.lo, idem. · 
Torquato ún. Silva Barcellos, idem . 
Pedro Mendes Martins , idem. 
Oscar Mendes Mar t ins Filho, idem. 
Joaquim Lou-t'GaÇo do Prado Junior, i dem • 
. Ja.cintho José do Madeiros Juo.ior, idem. 
Candido Jos~ Fernandes, idem. 
Arthut Ferrei1'a Mamedc, idem . 
Lloo Luiz da SJ!va., idem . 
Jesuino .Josê Ba.rcoHo, idem . 
.José Ca.nditlo de Oliveira, idem. 
Guilherme R.a.mos, idem. 
Getulio Antonio da Silrn, idem . 
MaooGl Ferreira. d' As;mmpçlo, idem. 
Candido correa. Tollcs, idem. 
João Corrca. Telles, itlcm. 
Francisco João das Cl1agas, idlilm
Ilcrna.rdino de Cenna o Sil \'a., idem. 
Llno Ab1•ich de ~edciroa, idem. 
Ja.cin t bo Antonio Pinheiro, idem. 
Rodolpho Jose Vioit·a, idem. 
Antonio Jo$\l de Al meida Guimarães, 

idem. 
,\otonioo Alve3 d e Mendes Coelho, idem. 
Felippe Nery do Carva lllo, i dom. 
Ma.nocl Ferrelra. Cabral, itlem. 
José Antonio Sarmento, idem. 
José J oaquim da Campos, idem . 
J oão Climaco de Medoir,os , idem. 
Henrique Peroit•:~. Fllrbdo, idem. 
Sa.muel Ublaid X.a.viel', idem. 
José Ign:J.cio Le;1.l, idem . . 
Manoel Joaquim da. Costa, idem . 
Eduardo Gonçal ves da Cnnho., idem, 
José lWas da. Silvt\ Yra.1•, idem . 
Deodoro Gomes Tn.va.res, idem . 
Collatino .Joaquim de Souza. 
José E. da. Silva, artista. 
Arnaldo José Nogueira., idem. 
Oct..wio Alv es de Souza., ülem. 
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Americo V. Pinhdro, idem . 
Ar-thut' Luiz (k CarvalllO. 
Manoel Garcia. da Silva. . 
Lindo!pho José ele ;\IOJdoi.ros, a.rtista. 
Oscar Mendes de CarYalho, ii.l.em. 
Antonio 11achado Lemo->, iilem. 
Cat·los JosG Pinto, idem. 
Domingos Lom•enç<> Lopos, iclem. 
. 1oao 1\-I<~nod C!ldsbarne, idem. 
Domingos Joaquim d~ Sant<\ Cecilia, idem. 
Vicen te Fcn·eh··~ dil. Rocha., idem. 
Francisco Luiz.Martins C:1rdoso, idem 
Praxcdo~ Severiano da. Cost<k, idem. 
J~dmu·do 1-Iachaclo, idem. 
Miguel !\Iar.oel Pereira, idem . 
Jo'ã9 Liclo de Jcsn~. idem. 
Arn:-: ldiJ .José da. Silva., ajnstador mocanico. 

L. B. üc Alme ida & Com11. ·, 
João Gonçalves Pire:,, modolaclor. 
João Antcnio da Sill•a Juniur , ca-rpinteiro, 
José \ -'iogas da SH n , torneiro mcca.n ico. 
Alfredo Si! va Santos, carpinteiro. 
Francisco Brag~. polido r do fer1•o. 
JoS<J do~ 8;mtos, to1•nei t•o tlc m:\de ira. 
Man,,el Marques, apr endiz idem. 
A v e!ino Antonio Pinto, piutor. 
Vice11l.o Ah·cs d:~ SilYa, serralheiro . 
l\:f;_Lnoel Soares da Si! v a , idem. 
. José Mal'tins tia Rocha , i<\em. 
José Soares da SilYa, idem. 
João José dos sa,uto.l, itlcrn . 
Anton io José Almeiil..l.. idem. 
Prcderico Silva. f unlli<lor. 
Antonio Jos,; Fet•aamlcs, sorl'alhoil'O, 
Franci sco Moutcirú da Costa. fcJ•t•eü•o. 
Antt~n io Monteit·o da Costá. 'ro t•t•eil·o. 
Or dmal' Fcnull'a Mog uot·du. !umlidot•. 
AnnilJ:11 Baptist:1. do Ctl :'vl!l l!o , ~ort·n.lhcit•o. 
MaPlo Kiipoleã.o ,\c Andmdo, im·ne!ru. 
Ja.ymo uo Soul•l LoiJo, ~<H'rl\ lht)Íl'O, 
RtL)'mnndo Fctl1:1.1l•lcs de Sá Eit·o..~ , fot•-

r ciro. 
!llanl)ul Fortunil tO Co~ ta, !Ljmt .. ucc. 
R. Manoel MOJ'Oi r•t, pu!idot•. 
R. SaturDiuo Plnboiro. idom. 
R. Veoancio Honorato; sermlheiro. 
Cesar Fet•un.ndcs da Silvo., fL1ndidor . 
João .José Perei ra, idem. 
R. Fra.ncisco Costa., idem . 
R. Alf:e(lo Paulo An lLLnes, SQr r •\lheiro. 
R. I'tomão Adelin:J Sou7.a, ajml.o.uto . 
. João José da Silva, idlllll. 
R . Her culallo SaDtoll, fundidor . 
R. José da Silva, rebarbttdOl'. 
R. Na.t•ciso Hodrigues, ajucla.nte. 
R. José i\Iartins, polülor. . 
João Maciel 13M'lJosu.; ser;·a.Uwiro. 
R . Seba.stião Soares, fundidor. 
L eopoldino Costa, serralheiro. 
Ma.rio Jo~;\l da Silva, fundição. 
Fr<t neis co Dias, ferreiro. 
Ft'a.ocisco Garcia. 

José Chri~pím Teixeira. 
R. Manuel Carndt'o·, fundídot' . 
H.. Leoncio Le;Ll, idem . 
R. J. J. de Olh ·cira, s et•ralheiro. 
R.. Belis;J.rio Corrêa., :l.prendiz. 
R. Agenor J . Mor eh·a, serr<~ lheiro. 
Luiz .M<wini, serralhoit•o . 
.José Machado Silveira, fundidor . 
Ar"iltm• Delpbioo Feruanues, m ocanico . 
Bessudo Abreu, set'l'r.t.lbeiro . 
Damião de Moura, fer 1•eiro. 
Olympío Silva, idem. 
Manoel Ferraz Má.rques, idem . 
Manoel J os!i Soares. idem. 
Francisco Alves Monteiro, idem. 
R.a.fael Montcü·o, idem. 
R. Luiz Antonio da. Cos ta , idem. 
R.. Humberto Lomb:wdo. idem . 
João D.;l·ia, aj uilante. · 
Antonio Amorim, maehiuista. . 

MARCE~AlUA J,EA~'DRO ~UU,'l'INS 

Damião Moara , :lJuda.ote. 
José Reis, idem. 
Estani~láo Sm! ti!, iJe rn . 
R, Belmiro :\[eirinllo, ti.m:.ld!ll~ . 
n.. ~-Il\nool Olivcit•a, u.juda.tlto. 
R. ·r r ancisco So<we~ d<\ Silva, serralheiN •. 
Eugenio Tu.yiio, idem. 
/llmn'icio, iV.em . 
R. Romeu CoJ·rêa., ajudante . 
R . Ar naldo Brazil , idem. 
R. ~Ianoe! de Almeid•t, idem. 
R. Fiuza.. fu ndi dor. 
R. Jo.<é :\[achado, hlom. 
R. An tonio Dias, idem. 
R. Mo.t•ccl lino Santos. idem. 
Isiclot•o Some~ • .idem. 
Hosn. GoJUcs. l·.lem. 
,\otooio Gomes T;warc~. homboi1·o. 
Manool Gnllhormc de ~omm , idem. 
José Antonio, ma.1'eeneiro . 
lzidl'O Bor g-es tla Rocha, idem. 
José l''rancisco Lopes, idem . 
Fr<~.ncisco Alves das Clulg :ls, idGm . 
José Serra, idem. 
Leonardo Vid<ü, iclem . 
D<lvid Joaquim Mach<~odo . 
Etlua.rúo P n.ulo Morei r<\ . 
1\Ia.noel Carva.lho Alves Bastos . 
Manoel .Barroso, poli dor·. 
Angelo Albino da Costa, op l'lrario .. 
Antonio José Dias, idem. 
Gustavo Gross, idem . 
Marci.u.no Al bino :vrorei t'i, idem .. 
Al'istiilcs DCOl'Si, ill3.Ch inas . 
L . Gros , mat•conou·o. 
Liber ato Costa, idem . 
Coriobno Nery, torMiro . 
Manoel Carneü•o, marcinoiro. 
Alexandre Martinho, macllina.s •. 
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Manoel da Silva !>.Iacedo, 1Th.1.:·ciueiro. 
Franci~co Antonio Vclarde, onta.lh<J.dor. 
João Paura, idem. 
Antonio Ferreira Paes, hlem. 
Alfredo Augusto, idem. 
.Juvou:J.l Antonio Lourenço, roarcín~iro. 
. José Na<\lt Jucil. entalhad<H. 
Omir Mortero, inarcinciro. 
Luiz G01nes de Alm~.ida Pinho. ontu.-

lllador. · 
Gados du. Si!voira. Lopes, ideaL 
Henrique Patn•a, idem. 
.Tos6 P<t1·anhos. idem . 
..rar•mno Ga.t>l'itano, m:Lrcinciro . 
Alberto Lui7. de >vrattos, iden1. 
;roõ.o R<tpoi!o de Zl1eUo, i dom. 
B:•rmuclo Braz da Costa, idem. 
Ft·oderico Lei ti\ o, i dom. 
. ilyrcs Feneira P<1cs, tropcil'O. 
Luü Paulo, tornoü·o. 
Antonio ~Ioatinbo. idem. 
Alberto Grv:vini, marcineirv. 
Antonio Forn;~ndes, ülem. 
Manoel Soares de .-\lmcit.la., idem. 
Sehasti<la Mol'cit•a .Junior, idem. 
Antonio Fen·oira, id.cm. 
Manoel ([O Nascimen to. ltlem. 
Luiz do 'Nascimento, iilc1n. 
Gustave Gougec, idem. 
Sm·aphlm Soares, idem. 
Victor Rodt•igues ll<t Silva, id(Jm. 
Ricanlo Snma.t·clli, idem. 
Zachu.rias (roul!-oreia.to, idem. 
FoUpp' FeJ'l'Oil'a Dias, idem. 
Angdlno Avolio, hlem. 
Pedro L~rcnlho Ca.s:üs, i<lc1n. 
Lüiz Bolctto, illom. 
Franci >co Ycig:.\, illcm. 
.Joarptilll Silva, idem. 
Ft•anciscv Pínt<J ,\ 7.<;vcll,, idem. 
. luaq_uint Tci~flil'<l <la Cnn1Ft, c;tix6iro. 
Anttn!lo ,{os S;tntos OU1•clra, c;u·pintdro. 
Ma.uool Lout·ü'Jlço Lopos, idem. 
1\.ntanio tlil Olil'eir;L, íd<!JU. 
João Bapti~1;a dos Aejo:;, idem. 
Luchu ini Antonio, idem. 
. Pa.bl.o VelgUtt nca, maz·concü·o. 
Eugonio do Castro, negociante. 
Antoniu Da:J.t'te Mu.cal'io, relojoeit'o, 
Estcves de Almeida, lJarhcü•o. 
Angelo Raphaele C:.tnciglia, ourives. 
AlJel .JoSé Gom es. bllb.arista,. 
Alberto Prancisoo de Azevedo, commercio. 
Luiz José d' Aviht, sapateiro. 
Antonio Gomes dos Sa.ntos, idem. 
Eduardo Vida[, ldom. 
M<tnoel Pcl'Cira Bart•os, idem. 
Luciano C11labrez, idem. 
Antonio Ferreil·a,. idem. 
Flol:indo Lazarioo, idem. 
Manoel Affonso do Costa, ldom . 
Manoe l Antonio Varella, s<tpatoi ro. 

Diovani Dinunzio. Ucm. 
A l'O"'O, Jaii.o da. Fon~eca, Llom. 
Domfn:,ros l\Jeliona, idem. 
A rogo, Btt-ptista Provcnçu.uo. idem. 
Domiagos 11eUone, idem. 
A t'ogo, ,Jo;Io M;_u·tinllo Cont a. , idem~ 
A rogo, FrancL•co nonçalvcs, idem • 
Antonio do llraz, idem. 
Fl·aocisco Ptlreira Moraés, i-:l.om. 
A rogo, Joaquim "'Ioutin!to, idem. 
Carmiuú Casseuza, idem. 
Theodoro C;n·usso, Jdem. 
Joaquim Ribeiro cl~ I<'on>cc;1, idem . 
Vicente wl~l'COS Rios, idem . 
Carmino Cos;;enn, commcrcio. 
Lutz Cosscnza. iüem . 
Domingos Ml'llionc, sapatoi~·o. 
.JoSC! Moraes , íde:n. 
A rogo, August.o ele fiouza LouroiL•,J, idem . 
Cttnlta, idem. 
Antonio das S:tntos Mor 1cs, idem. 
Silvesü·e da. Fonsccct Mora.o .>, commercío . 
A rogo, Jus<; Mll.l'ia Almeida, s:tpa.toiro. 
A rogo,· Du~tt•te Antun·es de Figueiredo, 

idem. 
Cl1rmino Cossonz;\, i<hJtn. 
Jnstino Aueelio '>l:trClUCS de Ollvcíl'<J., com· 

mercio . 
.loaqu{m ,\zovct!o su,·a, idem. 
Cos:uo .Nicolini, selleit·o. 
Ric~tdo Pas i. itlem. 
Giommtt,y Jullta, comme!'do . 
Adiiu t 'i1in, }lintut•. 
O:·osin Gorl:t.l'i. soll<Jii'O. 
.João de Moraeh•), c :ü~id t·u . 
\f ,t.rwol ~hl'<J uo.,, mar.-:~n eil'o . 
.\ utonro Soat·o~ 1lus 8:11ltos, i•h1m . 
. \nioll ill Pei'Oil'~' du Sú<IZ:I. l:!.~ tuf;~tf ,Jr. 
C:u·los Si i va., omprogu.lo .. 
.luii.o <h Gust~~ Agniur . 
Pm•y 1\t•a:.r:l, nml'CClli!ll'•J • 
Sauino 1v(ot•oi L':l, Hum. 
At•thtu• GtlÍll11.trii,os Ca.ldcil·a, idem. 
Bon to da Si h ;c Brag-n., idem. 
.To<~.quim Caetano, idem. 
.Jollo Schuttino, idem • 
Agostinho de Olivcir<~, idem. 
Tlwmé Cardoso l3or go;;, i dem . 
i\bnocl S. S. , i(le m. 
Domm:thones J VcntmozL, i rl!!m. 
.T. J. de sou~••· papcleü·o. 
rv!i.tnoei da Silveit·a Quadros, idem. 
Olyrnpio da. Silveira C<udo.,o, idem. 
Joio da. Silv<Jit'a. C.tr doso , idem . 
Dia.man lín o. 
Antonio José Fcma,ndcs, idem . 
Carlos Alves de Mesquita, idem. 
Vasco CovoJ•y , idem. 
Alvt>l'O Pereira de Ca.rvalho, ncgociant~ . 
Francisco Sarlv, idem, 
Florentino Cor'rêa., lust radar . 
Doming<>S Leite, idem. 
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Manoel Torres, m:it·ccnciro . 
CoJ•nelio Fil•mino, torneh•o. 
Ma.nocl Soares d~ Costa, idem. 
Luiz Col'rê:t da Mello, m:J.rccneiro'. 
Alfonso F1·ancísco Graça., idem . 
Jo'>é Ferrcíea Dias, marceneiro. 
A rogo, Joiio Ferreira de Souza., 'idem. 
Fran klin Corl'êa de Mello, idem. 
. Tosti Romano, idom. 
Josê Lamolina, i,icm. 
. José Jorge da Silva, idom. 
Fclieiano de Souz:J., idem. 
João de Paula Nepomuceno Silva Juniol', 

guarda·livros. 
Francisco José Alves Perrcit·a. das Neves, 

sapateiro. 
Romã.o Fabclt'o , i·lem . 
vValthúnar R.ochort, idem. 
'Benedicto Tavares. idem . 
Antonio Manoel C:l r do. idem. 
Braz Gatti, idem. · 
Alhin•l de Araujo, iJcm. 
Ma oool Silveira., id~m. 
Ayrcs Pereira, idem. 
Antonio Lemos, idem. 
A :rogo, Domingos, idem. 
Idem, Fra.nelsi:o do Oliveirll. Lima , idem. 
Idem, Manoel José Ma.rqu!ls, idem. 
ldem, Antonio Marill. FcrnnJJdcs, idem. 
Raphael A .. lurdã.o, idem. 
José Lopes Castro, idom. 
Francisco Flo:·es, idem. 
Jose: Maria. de Oli1·eira, idem. 
João Antonio Bittcncourt, ictcm. 
A rogo, Manoel Bitteil.cóurt, idem. 
NicoUo LibJn11ti, idem. 
Nemelóio Pinhoa, idem. 
A rogo, Antonio Pareit•a, idem. 
Cbristoviio Pereira, idem. 
Adriano Teíxeil'a 1tocha, idem. 
JoSé Soares, idem. 
Antonio L<tszano, idem. 

Engenho de Dentro: 
Carlos Augusto Dttat't<l, fundidor . 
Manoel Lopes, negocjt\n te . 
José Bardoso Font2s Junior, t yp ographo'. 
Antoni<> Rodrigue> Silva Coimbra., idem. 
Manoel Antonio Castanhola, idem. 
João Baptista Corrêa:, trabalhador. 
Carlos Ferreira Ribeiro, cttireh•o. 
João Ribeiro, e>cripturario. · 
Lucio de Almeida., typogt>a.p!Jo. 
Emerezilda. Btlptist:~. Corrêo., pt•oflssão do· 

mestica.. 
Joio l~erreira, ren•eiro. 
Ernilio.no de Mattos, fundidor . 
. Toa.quim Gonçalves, typographo. 
Joa.quim do Almeida, opllr .u•lo. 
Antonio Pereira, ideni. 
Manoel Brigid.o, idem. 
Esteves Antunes, idem. 
Rodolpho Marquea, idem. 

Guilherme Mcndonc.a., idem. 
Juaquim So<wes Godinlw, idem. 
Albe1•t o de Cerquoit•a, idom. 
Antenor Maia., idem. 
Albino de Macedo, irlcm. 
Ernesto de Macedo, idem. 
NicoltLo Ferl·eira, idem. 
Leopoldina de Fontom·a. 
Mari:l de Fontoura . 
Angelina de Fonbura . 
,\lbcricv de Oliveira. 
Fra ncisco Martins. 
João Fo1•t una. 
M atheus Gonçalves. 
João Casemiro Machado, ide m. 
Emiliano de Bal'ros. idem. 
.l'oão Sou'lo:lo dn. Silva, idam . 

·Manoel Teixcil'i1, idem. 
Franoisc :> Guilherme, idem. 
Th·:.maz de FiguBiredo , idem . 
Alber to Po;·eira, idem. 
Etelvino P Clrei ra Maia, i~em. 
Just ino Fcrreh·a, idmn. 
Antonio Ferreira, idern. 
Lauro Fraga., idem. 
M~:moel Pôixoto; idem. 
Luci<> Marqtles, idem. 
Aogenor de Almei,la, idem. 
L11iz dos Sn.ntos Gonz~ga., idem. 
Antonio Ma.rquos, idem. 
C~rlos Miguel idem. 
Josephioo Pet•eil'a da Fonsc~a, idom. 
Landolino Gon<;>n.lvos, idern. 
I!ygino Ipoti~o dos Santos, idem. 
João de Albuquel'que. 
Antonio COnstltncio, idom. 
José M~ri~, t raba.lhailol'. 
Fra.ocisco Mt\rtins, idem. 
Miguol Toixoil•a, idem. 
Pedro Jo::\Q.uilll Moutinho, iilem. 
Luiza. Fraga., idem. 
A Jsü-a Mu.rq ues, idem. 
f'l:ancisco Migon, idem. 
H<Hiorio 13:.~.ptisto. Ferrdt•a, iuem , 
Ernest.o .Macedó, idem. 
Joã.o An tuncs. 
Manoel Ga.udoncü. 
Vlcentina 1[c Almeida AI vos, do!acstlcn.. 
J<>lío José AI v~.s, typogr:~opho. 
EU(\OltÍt\ Maria. Machado, domestica . 
Julio Fortm de Ca.rva.lho, o per rio. 
João Fortes do C:u·valho, iclern • . 
Pau !i no José Llu. Silva, ülem. . 
}.lanoel Novaes Fel'n:.t.ndes, empt•ega. :b · on 

commoroio. ·· 
Antonio de ,\lmeida. Dias, t1•a balhador. 
Justino Mn.rtin~ Mattos, Cll'reg~llor. 
João Teixai ra, tl'aba.lhad.or. 
José Poixob, carroceiro. 
Luiz Rodrigues Chweg, neg()~ia.rite. 
Lui;~; Antonio d<~o Silva., ca.\xeiro. 
Custodio Cost.a, idem. · · · 
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· Fclippe di Cairo, c1uregn.dor. 
Antonio Campo~. n egocian uL 
Mano~! An Looio E:lteves, operario. 
Mano~;l dos Santos. pedi•eiro . 
Daoi'll s. Te ixoira, empregado no com· 

·mercio. 
Jostl Gaspar, t t•a.ha.lho.llor. · 
Henl'iQnO Soares Per~i ra, pe:lreil·o . 
J , ão R.udrigue~. idem. 
J osé Ferreira, .iolem. 
Ma.ximtno Ma.t•quos Perei ra, piotor. 
Nicoláo do Nascimento, negociante. 
Antonio José 0\)rqneira, operaria . 
Antonio ([O Pico. m<~ot'ceooiro. 
Mil.noel Soares, o .:lgoci;\nto . 
Joaquim'dCl At·a.ujo, cn.l'pintoiro. 
Manoel da Si! v a. P o1•to, rerrQll'O . 
Thomé Gnimarã eo;, carpinteü·o. 
Joaqn im Cot·rêa. t;-,, ba.lh;.\dor . 
Antuuio José Mathia.s, idem. 
Manoel da Conceiçã.o, pintor. 
Antonio d ) Mattos, official de co\cltociro. 
Victorino Figueira de Macedo, pedPuit·o. 
José Vicco to Lourenço, om·ivcs . 
. João Bot•d ·,llo , marconcil•o. 
. João Ant.onio tlo Figueiredo, operaria . 
Antonio Gomes. negocian t.e . 
Manoel Vida ! Garcia, ma\·ccnc:iro. 
Zefcl'ioo Pet•oiN <los S:J.otos , s~q:Hl.tuiro. 
Jo~quim .Pet·eiril. Monteir o, e.tu:p1·cgaúo no 

-co rnmercio. 
Elisa.r\lo tio llango, s:cpateil•o. . .. 
Gonçalo Fm•uun<les di Fonseca, sapa.tcit•o, 
Antonio Rodrigues Gaspar, neg ocia nte . 
l\·fanoel P1weirn. da Costa, opot·ario. 
. Joi!ê Marcelin o Gonça.l ves, oper:l.rio · 
.los!) Teheira de Andra.tlc. empregado nu 

com mareio . 
Luiz SoarJs, opera.rio. 
Vicente Lu.ncellotl.c>, h ilileteit·o. 
João de Souza Campcll.o, operaria. 
Francisco lJel'cs, carpin teiro . 
Victor <lo Ama.nrl, opura.r iu. 
• ToSê Roli1·igu es, marceoeil'o . 
Joaquim Machado Ar;evedo, commet•cio. 
Augusto de Souza Pacheco, corame~cio. 
B~llat•mino Corrêa Fei':Cil'u., tr•lul1.llu.dor. 
M<luoel José Gomes do Bri~. tr:J.biJ.Iha.dot•. 
Antonio L:mreoço Lla Silvt~ . oper:.wio . 
Aniunio Goula.rt, cocheiro. 
·Christovão Lopes PE:l'eir;.~. t r alBl ha.dol'. 
Manoel R.iboit·o, negociante. . 
Antonio Jo:Lqnbu Tl'ava.ssos, cnformciro. 
Joaquim .Jorge, ncgoci\lnte . 
Eugenio G. V. du Castro, negoclanto: 
Antonio do Almeida Peixoto, bnrbeil•u. 
Fru.ncisco Tclxeh·a. da Silra, v idra ce iro. 
Antonio Pimenta, vidraceiro . 
Manoel Augusto do Lemos, 
Bernardino Pereira, emprega.tto no 0<1m· 

met"Cio. . . 
Manoel Martio, opera1•io, 

Vol, V 

Pa.ulino Ferroit•n. ~ogueira, .idem. 
Calisto Candido Gonç,dves, p1•ofi ssào c;>m-

m P.rcio. . . 
Constantino P e roil•a das Neves, idom . . 
Antonio Fernandes, operaria. 
Dnl.rtm Castro Nnvos. IJegociântc, 
Joã.\l da, Silva. Va.!la.dn.res, emprcga•lo no 

commer cio. 
,\ntonio Furt.a.do Mendonça, carpinteiro. 
Jos~ Pinto dos Santos. negociante. 
Silvc.~tre dos R.ois (le Almeida , idem. 
Albino Rotlrignes dr>s Reis, opet'tl.l.'iO. 
i\fnnocl U(.) 11Ia.ttos, lcit.eiro. 
Ani.onio P er Git'<\ de An\orim, ma.r~ineiro . 
Cu>tolio ltod rhmos Gri llo. traba.llndor. 
Ma.n:~el Fl'a.ne.isco do Carmo,' s•\pa.t.eü·o. 
~ocundino Jose da. Costa, commercio. 
Manoe l F1wna.odos, idem. 
r-.bnoel José Rodl'igucs, sa.pa.teh•o. 
Manoel Bento da Silvll Jnrüor, Olll!)regado, 
Jnsi.J Pereira da Silva., marcineiro. 
,Tosú Rodrigues ue Azevedo, idem. 
Manoelda. Puritica.ç..'io Avilr\, cn&o.lhador . 
Abel N<J1'(~cs Fct·narL!es, e mpregado no 

commcr <•io . 
Maooel Conêa.. m a.r ciuciro. 
~bnoel Josó .l<~stcves . iúem. 
Joaquim Fen•nira da. Sllva., idem •. 
Autonio Joaquim da. Silva., opemrio . 
Firmino Lopes, idem. 
Joio Bct•n:~. t•d cs da Rocha, negociante, 
.Tos~ Mi.lri<\ de Me llo, ernprogo.de · do com-

mercio. 
Ayres da Fon, or.'l. Rego, idllm . 
Mtwoel Fcraa.odes Pcreil•a., empregado. 
Ft, Ln ci.~eo Lopes tlfl Silva, idem . 
Manoe l F•Wl'O it•a Mor:t.os, i<lom . 
For·tunato AI ves da. Costa, ferr eiro . 
Manoel PCl'Cit'<\ da Costa. Juoiot·, vassou· 

roiro. 
.José Freit11.s, commcrcio . 
Antonio M•.~rt lns Aur elio, oporario. 
An ton io A\ vc::; de Magalhã.os, itlem • 
,João Martin.,; Aurelio, idem. 
Manoel José ltodr igtms, idem. 
Eugenio Beuno, negociante. 
Gust<WO Vasconcellos Bittencour t, ope· 

·rat• ío . 
João da Cosf.<?. Oliveira, eJtivadol'. 
Antonio Coelho, t'efina.dor. 
Manoel Custodio Gomes, idem. 
Manoel da. r.-osta. Netto, pedreiro. 
José Gomes Bart·oso, caixeiro. 
Agostinho Oornes Bar1·oso, idem. 
Ft•ancisco Marinho, ompl'ega.d() no com· 

mort:io. 
Anton io Pereira Loi.te , iliem . 
MartoCll Martins. carroceiro. 
Antonio Manoel Tobteira. . 
Joaquim Gustu.vo, empregado no C!>lU

meroio. 
José Maria , idem. 
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.José de Oliveira., i.dcrn. 

.Joaquim Feneira. opcra;ri•J . 
Joaquim Jooô Pereira, tra1J:J.lhado:·. 
José Barbo'XI. de Amo rim, ca.rpinteil'O. 
Mareelíoo FegciL'oz, forrciro, 
11li1noal Paiva, teabalhador. 
Luiz AdeUno Pereir:<, idem. 
:M11noel dos S11ntos Simõe~. commcrcio . 
Jost} Maria. Simões. idem. 
Victorino da c osta, Qttin to, officitd. 
José Gonça!Yes dos Santos, empregado no 

commcrcio. 
1\faooel Gomes de Olivel;·~ .• tra.IJn.lhi'1uor, 
Josó Ba.rb:;,$a, caixeir':·. 
Berna1'dino Pereira Loite, empregado 110 

commeeelo. 
Anton io Yiaona. idem. 
• To<tquim Rodr igues de Azevedo, sa.p<~toil·o. 
João l'l~.lncisoo GouÇi\lve.~, caldeireiN. 
Moys1~s dos Sa.ntos, np twn.rio. 
João de Albuquel'f!UC, itlmn. 
Joaquim Coelbu M<\l'ques, idem. 
Mo.noel i\JJtonio ilo Ol i vcira, idem. 
. José Pin to dél Fon~eea, empregado no 

commcreio . 
Arthtu· rerreir;t _\l·;.v.llCS, flogclt'o. 
1\11tonio JoaÇLuim Te ixeira, nogocio.nce. 
Edu,~rdo Teixeira Ccwc\oso, cmpt•og ado. 
Marcolino Teixcit•a Ca1•doso, idem . 
.I\ bel Teixeira Cardoso, idem. 
. "lúst! Toixcil\t CarrlOS8, idem. 
. Joaquim Fc~·roit'<l do Barr·J~ . 
1\ntoniu Ca1·dosu G:.$p:.w, empt•o:;:lll.o . 
.loa~uim Pere.>, opcrat•io. 
.Tuü:o Luiz tia .b:iea .J11nior, vidracei~·o. 
Antonio Pinto do :'ouzil, c:wpiutci t'o. 
I:rodet·ico :\Iartins dos Santo.;, oorpin· 

te h· o . 
Obepío Francisco Ma.rtins, idem. 
José Gonc;o.l \'O~ RO>lt\S, marmorisõtl . 
. loso Gooçah·c~ d;L 1\ociHl, ctwptnteir .. L 

!\1<\nocl Soures da Silva, serralhei ro. 
l\Ianocl Custodio do Almeida., ma.rmorí.~ta . 
.losé Alves ch~ Si! 1·a. idem. 
Sclm~ti[l) ~loreim Vllleta . idem. 
Alex'l.ndre Poli lAnio, idd1n. 
F:·rtn-:;isco Pureza. de O li v eir a., barboil•o. 
Pedro Ptn'8Za de Oliveira, pintor . 
Antonio Pnrnza de Oliveirn., idom. 
.Jos~ Firmino Figuéü·odo, ajudante uc lUú.· 

chinista. 
Vaz Cesar de Mirauda. trabalhador. 
Alberto Francisco Candido, t~colão. 
Joã:o Lulz Teixeira. commercio . 
Leobergio Ma.noel de Oliveil'a, ma.ritimo. 
'.\'Iatwel Joaqui.m Lisboa, commerclo. 
Francisco Forreit•a da. Costa, marmorista., 
José da Costa. Guimarães, co1nmarcio . 
Manoel Coelho Ma.clmdo, opera.rio . 
José Mot•:ws, cozínheit'O. 
León Feignon, relojoeiro. 

Manmll F l'ancisco da Silva Lemos, OJU· 
progado ~cclesia.stiM . 

Julião Alves, operario, 
Lioble Antunes, idem. . 
Bcnj<>min Antonio de Menezes, commor01o, 
Alberto Miranda, Yioleil'o. 
Josú Coe,loiro, cummcrcio. 
Antonio Mol'Ono, idom. 
J ntunio Coelho, vendedor de ga.Uinll.a.s. 
João Ferreira Mvreira, comme,·cio. 
Jo<\qtüm José Fernandes, ida~?-·. 
Alexat1dra Jose Fernandes, caJ.xetro . 
Joaquim Casa. Nuvn., tra.balhador. 
M<~.nocl Baptist a, iJ.em. _ 
Salvador Cianei, ma.rmor1sta.. 
João do Bt•ito Soares, idem. 
Manoel Cardoso Loureiro, idem. 
J ~a.ul Mexandt•e, id.em . 
Gena.ro R !Della, lustrador. 
Albert.J de Mor;tes. car pinteiro. 
Ismael Alves de 1\f oura., idem. 
Geraldo Lima, idem . 
Luiz dos S;J.ntos C<JstoJ., i<lem . 
Ariatidcs Cardoso Gil, idem • 
Gastão Rocha, idem. 
F1'ancisco Q!lh·ino, idem, 
,\n loniu .Jo;é Bar·ro50, tral>alhn. to r . 
Antonio 1\h\cllaà.o ile Agubr, idem. 
Jo>é M<wtins tlll. Sih-a, cal'pintciro. 
J!;uz:)bio Bl'a.ga, idotn. . 
i\'!uoool Francisw dos Santos, rdem . 
!ldcfon~ri Costa, pedroü•o . 
Juli·1 de Fadas. cnt:clhador. 
Jo$\! 11M'ill l\O. caspil\teii.'O. . 
.João RodriauC.' da. Rocha., calcetell'O. 
i\'!t~noel Jos~ de Oliveira, fnndidor . 
Joa([uim de J,cmos, operar io. . 
,\rml'.nuo En~llgctist~~ !l.a Costa,, a.JlHiante 

tle ma.chiua.. . 
Luiz .\ntonio Gouça.ive.s, ca.rpintllrro. 
Euzebio \'iuira d:.~ Cunh:~. , idem. 
José 1'hcophilo Costa, lima.dor . 
Jost\ Pureilo;,~ d u Mattos, marcineu·o. 
Jo.;ú Gueroe T<.lrl'e.s, carpinteiro . 
Antonio da Sitva, conúucto~ . 
~'t'UCtU JSO Z I Ch<ll'liiS. tl'll.b<l.llladOL' • 
Daniel Antonio, pedreiro. 
Jos~ Laranjeira, tt•a.ba.lh :J.dol'. 

. Jlelippe San hiago. pedreiro. 
Joil.o Baptista., idem. 
Ma.noel Baptista, idrJili . 
Antonio Pedro, idem. 
Antonio Fet·no.odos, idem. 
Jo..'io de Oliveira, conductor. 
Cons ~antino G.Jnçalvcs, idem. 
Manoel T•lixeir<t, Llmil.dor. 
ltomen i\Iattos, carpinteiro. . 
Paulo Fr&nci~co dos Sa.ntos, topneiro. 
Gaspar :Nl'l.ttos, conductor. 
Avelino 0<\l'doso GiL 
Tlieotooio de Oliveira, pi ator. 
Manoel Cardoso, carpinteiro •. 
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Avclino Lope~. idem. 
Antonio Mê~~·r1ue~ da Gostll., idem. 
Poio.Ya.. marcineiro. 
,\[iguol G11edcs Roóriguo~. modela,Lor. 
Joaquim Pinto G11errero. en talh!i<lor. 
ltaul OHYCil'a, idem. 
J.o:Y:1risto HapLista. mor\Qiarl·n· o 

\lart!o Gimenoz, c~.rpiotell'O. 
Luiz Carlos. matcineiro. 
\Lanocl de :\lattos. modehtdor. 
Alttonio do .\.lmeida. condnctot·. 
Jo:to Pereira ~lartin:;, idem. 
:\J;tno:Jl Sagm.das. iJom. 

llonodicto Jo~6 Borges, scn·all01'. 
~Ianod Pedt•o da Cost;\, operaria da. ser-· 

r:> r la. 
Luiz ,\.ntonio •le Souz;~,. 
Andl'<~ Jnlio Fer,·cirit .·\rmond. 
Jo«quitn Ribeiro Maohi7.e8. 
.Tosü Bento Bi1..rbosa. 
Podl'o _\lsJx:tndt·e da Cl'uz. 
Jo.>é Fialhu dtl Rosa. 
Jaciuiho Dias d:L Silva.. 
Antonio ;José Corrêtt. 
J O:ié li e S onz;a . 

OJoaqotJiJU G. da Sllva Guitmnã.Ds. contln-
Pedro ,\lcantat·a SiqucinJ.. 
EI y .- lio Monto i r o da Sil to;,, 
.Josü Manoel de C:n·v;.dho. ctol'- M. A. 

Alvai-o rlo ,\\moída, idom. 
AltiY•l PetronHlio iVIachaiio, ld<lJU, 
L1favette Pcreil'a,.idem. 
Aotoilio F. l<'ermtndcs, carpinteit·o. 
Joào do Brito, conclnctor, 
Mlao:;l de Soma R::~rros, ilbn.:. 
C;wlo,s Garci;1s, trub(llh;\dor. 
. los6 Ramalho, íàelll, 
F1·ancisco C;u'vl\llto, iuem. 
Octa'l"io Pedro Otümn.ri'íc~, pintor. 
Gct ulio Jostl elo Messi:~s, idc1 11. 
Octa vio Franç;t , idem. 
. !nstino QncíPoz, inem. 
Osca.t· Fccreira, idem. 
iYiarcolino Antonio de C<t~'l'ttllto, [dom . 

José i:ILu·ia <lc Carvalho. 
Jeronymo i{odt'igucs (l<t Silva. 
Frmlel'Íco :l.ssís d.u VascunccUo~ . 
Ad.olph•1 Mariano B<trbo,a. • 
. Jos0 Gorne> ~!artins Forl'eira . 
Ernesto Bastos Junior. 
Jo:J.quiln de Souza . 
Francí~co da llos:J. Fiallw. 
Manuel Sun<l.>. 
Marccllino Couto dr. Silva . 
M<tnoel Joa.rtnim uc lvrar.tos. 
.-\.rmandv d<.l Cruz SennA. 
Ric;trdo d:, Fun,cc;J. 1-!adins . 
S;d..-:td.or úJ. Silva Cost:J.. 

Joi'ío Ma''llUCS Ft'ancisco de Fi:.moiredo,c·ar 
pin tcil•o. - • ·-

JGS\;. (h; SOU'l.(1.. 
.Joaquim LcopoJ..lino. 
Luiz Vioi1·a da Sil vn.. 

M:wío Moirollc~ . pintor. 
~Ianoel d.e Ollveir·a, ülom. 
Apparido ~Iarques du Cruz, idem. 
:ü•thu r Porcira. idem. 
Euzêbio José dn.OliYoil'a, Ci1l'pinl,eiro. 
AU,:!Uo>lO Aquiao de ll<U'L'O:l, ül.:m. 
Josl\ Fernandes rle Si, idem. 
Notn'i\'J.d Cypt·iano Costa, idom. 
Jos6 FclTcil·u. <lil. Costa, idem. 
F1•ancisco Ruiz, idem. 
.\.lonso Maooc;l, 'i'lem. 
. \.dolphu LoUl'Cnç:o lhptistcc, h.io m. 
:\.lexunrlrc Jo>ú de O li ~'oir>J,, idGm. 
:\Iarrcel de Campos, upm•al'io . . . 
Josê de Almeida Garcia., c:crpintCll'O . 
Ameri.r.o Pcreii•a C.unar'l, t r;tbal!tadol'. 
Juiio Ayres dos Santvs, ,~, jud'late. 
},gostinho de Cadtt'o, carplntch'G . 
Amcrico Alve~, idem. 
Autonlo Aurc lioo Coriolano Nascimerüo, 

.1.jndtLnte de c1.rpinteiro . 
Sat llrníno Siqueira, carpinteiro. 
Isaías da Sllva. idem. 
.Jose Pcilro d:J. i.hm:1, idem. 
Alfredo J. C. Pacheco, idem. 
Leopoldo de Ardr·adc, idem. 
Cayotauo Ferl'er, pintor. 
Henrique Miquetoni, idem. 
Antonio Aldorete Goz<~.lez, iden:. . 
Lni2; lgnacio de Souza, fuudidor . 

P eu t·o Llo> Stwto; P tnanhos . 
0\nt•mio ,\dl'i:wo Cttm:tr;<, caepínteit•o 
Ft·:mci>co :\unes, t ypographo. 
No<} .\ I vos Cocllto Netto, lima.dor , . o 

O$ct\J' de. Sá Oli~eiJ':t , ~- F. C. do Bmztl. 
Jo'loren tino Lopes, ülcm. . . 
:1\i lu ,\h'Oi Llo ,-\muL'im, pod L'lnro. 
llúcf\Jnso ütt Co~t't Guimn,l'ii.es, a.j<Hhmtu de 

Ml'J.liutCil'O. 
Lcono.r,LJ _\ugnsto Alves, of!icü1l de ear

pin telt·o . 

O S1·. P r e sitlente- Continu<t a .2a 
discu~:>ão !lo projecto n. 121 A, do 190:1, do 
Senado, b 1·uau-lo obl'igatorü•g em t~.d:t a 
l~opublic(1. l\ V<ICcinação c l'GV:tcciuc\i;ão. Cl!.ll· 

' tt-J. a val'io lét , com parecer da Commtssao 
de ln:;trucçilo c S:mdc Publtca. e Sl<b> ~ttuttvo 
do Sr. Deputado Erico Coel ho. 

o !!h·. I'~r-icio !Filho- Peço a pilla.
vra. 

O Slt. Plms tnE:-.:TE-Tcm u. p:1.l::wra o no- . 
bt• c Dap1ttad.o. 

O'St•, 01.•icio FHh.o nií.o pretende 
demorar- se ou. h'lbuna., vem a ~ena.,; a.p t•e
selltilor um11 omcndfl q1re se tJrnu. in.dis· 
pensa.vcl. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2510512015 13:12 ~Página 126 de 138 

ANXAES .DA CAl\fARA 

No discurso da vcspera. frisou bem que não 
é infenso á. vaecinn, ao contr:~rio, considera 
'a vaccinacão como o mais efflca.z do~ meios 
p rophylaticos para. a delJ(li!a.ç.ã.o das epide
mias de varíola.. 

E' contra. o projecto p ol'que ello estabe
lece a. obrigatorieõ:IJ.le . . B5sa. é quo não atl.
mitte, es:1~ <l que comba.te, essa é que en
tende ferir a nossa Constituição. 
Cas~ seja appt•ovado o projocto esia.be!e

ceado a compulsão,' acha qlie niio Se póde 
vacdoa.r obrigatoriamente, sem estar appil· 
rclha.do para. pra.ticm· u. yaccinação em larga 
escala.. · 

Vô que a proposição em debate níio cogi
- tou do caso. 

:\ uxi.liar o Ins t i tuto Vaccin ico do Distl'icto 
Federal. 

Sala das scssõas, 1 de setemhrv de 1904.-
BI·icio Filho. · · 

O S J.',' F're!!!idente- Cont inua a 
diSciJS81iO. (Pausa.) 

Não ha mais ·ora1ores inscriptos. 

O S1•. Germano Hnt!tslocber
PeQO a palavra. 

O Sn.. Pn.Esmr.:o;TE-Tem a p::~,lana o nobre 
Depu~~- . · . 

O Sr. C~er:rnauo Hassloclaer(·) 
- Sr. Pre~iilentc, nã.o j ulgo necJssario o 
fraco concurso da minha pala vra (muitos 
nao opoiados) na defe.;;a do sagra.do principio 
q uc está onvol v ido no projecto em discussão. 

Umasó pnJa.na. bastava., como bastou, pa.ra 
deixar na convicção de todos nós que o que 
a Cama.ra. vae votar é um tremendo . attan~ 

E' por isso que vem apre~ent:.w a sBglliuto tado, coo tra1·io a todos os pr incipios repl!-
eroend:~: bllcanoo, inadmis~>ivel nesta terra., onde iodo.-;; 

O projecto ostabeleca a. obrigatoricda.de, 
mesmo nos Estados, sem, entretan to, 1ndagar 

.si ellcsestão fina.nceir<tmente preparados pat·a 
a e~e.cução da provi.denciJ.. Além da incons
t itucionalidade t!n. roedi!I<L, prct.Gnde-!;e impôr 
uma dospeza forç;J.da. 

«Accresccnte-se ontlo convier: .os dias se vive a gritar em defesa da lih~l'· 
Seja consi"nada a. verba de 500:000:!i :i.ra. !laúa; qu~ro rJ fcrir-me. á. palavra do Sr . 

. 08 seguintes fins: ~ P Barh.Jsa Luna ..• 
AuxiliaJ os Estados quo sustentam iusti- O Sa. BARnosA LtMA-?.fuito ohrigcdo . 

tutos vaccfnicos para melltoJ.> orgo.niução 
·dos serviços ; 

Concorrer para a creaçã.o de institlltos 
vaccinicos nos demais Esta.1os; 

Auxiliar o Instituto Vaccinieo do Distt'icto 
" Federal.» 

A proposta. quo a.ca.lla de fi~zm• pótlc r.intla 
se1• aeceita n<L hY110tbc$e de ser r~jeita<I:L u 
obr igatoriedade, o que deseja. ardentemente 
o orador . Pa.rtido.rio da. propaganda d:t vac
·cina. por mcioa bl'andos, sua.sorio~. quer que 

· o Est:tdo disponha do Jyropha em a.buml:Lucia 
-lla.l'a. levar o produc\o á. toda parto. 

Eis o fJ\10 1.cm o. dizer no momento. Mais 
tarde, si for neeersal'io, dirá mais a lguma. 
Musa . (Muito bem; mui!o. bem . ) 

Vem á 1-resa., é lida, a.poiada. e posta oon
.Jllnctamente em discussão a. segainte 

EMENDA. 

.4o 1lrojecto n. 121 .4 , de 1904 

Accr08Cente-se on1c convier : 
Seja consignada. a verba de 500:000..<1>, para 

· os seguintes fins: . · . · 
. Auxiliar os EsU:l.do3 que sustentam insti
t utos v~ccinicos para melhor org:J.nização 
çlos 11erv tços; . 
·.Concorrer 11ara. a crea.ção de institutos vac-

cínlcos nos demais Estados ; · 

O Sa. GER.)t.\J->ú HAssr.ocn ER -:- .. • á quaL 
sobrou em iut::nsidadeo <tuc, porventura, pu
de;se ter !a.lta.rlo emquuntidade. (Jh<ito liem.) 

!•:ssa palavra. só por si, Sr. Presidente, tüm 
du.do batall1a tão g lor iosa que até hoje, .ape
nas, duas vozes levanta.ram-se aq ui pl\1'11. sus
Lcn\ar o projecto, Yozes muito sincet•as, nlto 
llt1vido, vows multo compctontcs ..• 
· 0 Sn. . lhano~:.. LJ:-11> E OUTRO;; SRS . DfJPI'· 

TA DOK- A llOiado. 
0 Sn, Gf:R~I.\:XO HASSLoCL!l:It- . •• rr.a.s qu~. 

j<i se Hz~m.m ouvir dorrotnd:ts, i nc::.pazes ele 
pt·odm:it• um unico argumento logico om 
fu.vor desse projccto, pois cllc, por si. é o 
!Daior de todos os contl-a..~ensos . 

Dovo declarar , Sl', Presi~leaéo, que do longa 
d<tta e uão de ·hoje, eu era, calDo con tinuo a 
ser, um dos grandes admiradot•es do rela.tor 
do J.>rojecto, espirito culto e adiantado, espi
l'ito que não estd. subot•dina.do a velhos pre· 
conceitos, que S. Ex, . entretanto, resusciCou 
p!!.ra. defender um projecto odioso como é es\e 
um dos mais graves e mais ser ios attentados 
ás doutrinas l'Opublicana.s. (Muita bem.) 

Só S. E r., o distincto l'ela.tor. e o illustra.do 
repro~nta.nto de· Sergipa, o1n nome des~a 
l)laioria que nos vaó suifocar, só estas duas 
vozes ousaram defender o projecto ... 

('} E ::. tc di ~'CIIl'S o1 r.~ r) f \l l reYist·o pt1o Ol'a.dtl'. 
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o. :::iR. RoonwuE:; DomA-Eu não defendi Eu , q ttc apoio a. politlca do Go\·orno d;l 
o pr·ojocto. roi nlla. p;~tri:.~ . quo tenho em m:Lis do uma 

o SR. GERM.\:>IO H.\SSLocm:~t- .• . ous;tram occasi:\o mostrado de<lic;u;ão pelos act.0s do 
defender a. obriga.toriei.lade da vaccina, ouS<\· Sr. l'l'c~ii.lcnto dt~ Rapublic:~, acho-mo, on
ram rlefetHli3t' esse principio ubsurdo, que tret:.tnto, no dovor de lombt•:tr a S. l~x . 
vae ter por si a. maioria desta casa., mas que qoe, quo.tn.b o seu nome surgiu do seio da; 
h:t uo ser recebido pl'l.~ Nação Brazileir<1 opini i~~ pt~bli~~ ~ foi. it~~icad? p:wa presidir 
:!orno UH1:t. verdadeira bofet;1da na Con:>t i- o' do~Lt~os dt!, ~l Patll.l, mo lhe f,lltaram-
t · - 1 ( ~ •1 ú ) accusaçoes, rcferúULe.~ :1 seu passado mooar-
mçao · : '" 0 e-m . I ch ico. ;ls suas trailic.;ües LIO t\Jgimon ex··· 

Nãó h~· ocm põde han~r. dcntl'll U('-S<J. tincto, <>Uhndcndo-se cr uc n;lo era. ainda. a 
maiot•b, quem se (e,·ante pa ra. dar um:.~. rcs- hora. Jlt'opicia pat•a cntt·egat• os destinos drt
-posta. ca.oiJ.La.os argumentos, t-ão lo~ icos, tão RcpttlilicCJ. a quem h:t l'ia runccionado nos 
irrespondi v ois, do Sr. Dcput:tdo Barbosa conselhus d<J. Corôa. 
Lima. ""inguem será capaz do sustentar que Sr. Prcsidetlte, mais do que ninguem, 
a vaccioa-ainda mesmo trazendo um bcne- dovomos dar este pcn!ull',tto momento actu:.l 
ficto inestimavcl para. a população, ainda de rigoroso respeito aos pr incípios repu
mesmo sonr1o nma medida. salva.dora da. blicanos, não emprcsl.ando, ainda que indi
população, im"(losta como uma. nccessi<la.lle recLamento, seu :~pulo mor<ll pm a. passa.
pu hlíca, po~sa ser lcgi thnada. eru face dos ge111 de scmclha.nte mel ida, rt ue,com cet•tcza, 
princípios do nosso. Constituição. E não se não tct•ia acceitac;ão de~ta Casa se nao fosse 
t.rat,'L siniío de preliminarmente. liquidar si o apuio qua o Go\'Cl'Dl) lhe empre;ta.. 
póde ou não póde sor a vaccina imlJosta em (Apoiados .) 
virtude de uma lei coercitiva.. A maioria. que vae approval' esto projccto 

•··-•- t 1 1 t, , . · ,_ é a. rnesma. maiol'ia. que conrundc o apoio 
. ""'.""'mos : ump H-\~1 us pera.n •. o a 0P1?Hl.O que damos avs actas da.a.llministr.lçãono em
pu~hca,. ~stu.mos tlmm~hantes n.o ter_Ic~? prego dos dinheiros pnblicos , com o a.poio. 
tlo:s. prln.c.tplos, .temos por n~s u~~·~ _ma1or.~ a. questões de na.turez:~ tã.o diversa, corno 
lUtut? ~ats so~tda. do q~c .~ fl!a1,?:u1.. cla.qm ostll que affccta os pt·incípius ca.pitao.;; do 
rl~-demro,. poxque temos~ m ,tlOI.l,\ _da opt- . stcma rr ue nt·eg·ru. mos 
mao pubhca, ctue se mamfesta. dw,t•tamentc ~y ' '1. .r: • 
nestes protestos quo pam aqni Yecm: e j á O SR. B.' EBOS/1. L niA.- Mui to bem . 
.;íLO mais ou menos 14.000 a.sslgnatnra~ co
lllidas só <lco tro dest.l cidade, de }JCssoas 
:1ue protestam contt•:t a obrigatoriedade da 
vaccina ! 

Note-se tlUC ninguem protesta contra a 
ú1.ccina: o protesto é contra a imposiçõ:o, 
u pl'otesto é cootre~ a violação do principio 
que assegura a cada um do uós a libr.I'Iütdc 
plena de act'EHiit :tr ou de deixar de u.cre
tlit.a.r em um cm•to metllodo p!•ophyl:ttico. 

Admira-me, Sr. Prc.~idoote,que ltaj~,dnntro 
desta. casa. homens que se dizem repul.>(i
canos e do oducação republicana e que so 
eolloquem ao lado do somolltante projecto, 
lLUe não teve viabilidade no regimen pas· 
sado, porque, me>mo no pl'oprio Imperio 
uão hou ve jamais quem conseguisse fazer 
eom quo se tornasse uma imposição a.o povo 
brazileiro a. vaccina.çã.o obi'igatoria , apezar 
de se te1• t entado isto duas ou tres vezes. 
(Muito bem.) 

Foi preciso que ipaugurassemos o regimcn 
l'epublicano, foi preciso quo promulgassemos 
umil. Constituiçiio como a da 24 de fevereiro, 
para que viessem a.])resentar, sob este re
gimen em que vivemos, é vertlade IJ.Ue na 
})residoncia de um homem quo não tem t r a
tlicções r epublkanas, part\ quo vie~sem a.pr<l· 
sentar um pr·oj ccto de somellutnte natu
reza! 

O Sn. . G IUUJANO lüssr.octum - Admira. 
Sr. Presidente, que, no seio dcs~ ca.~a. espi
rHos que so dizem eatholioos, ioOuencia.dos 
por uma religi5o quo cumlomna a vacciua, 
como u1n atteotado coutt·a. Ocus, não tenham 
a.ind(l., por um caminho, embora. ui verso da
quellc que t!•ill!t~mos, clH'güdo :i.s rocsm11s 
conc(usõcs, ma.nil'l!stantlu-~e contrtt ;\ v;~cci
uaçiio obrig;1to1·ia. 

os catholicos não conhecem a libor dtwe 
individual, não admittcm que o homorn 
possa. livremente ter idéa sobre religião ou 
discutir crcn~:J.S, mas cs Clltbolieos, por uma. 
bul!CJ. oxpt·essll. de Pio VU est ão na obri· 
gaçM tle ropellir a vaccina., ]Jorquc ellt~ ê 
um a.ttentado contra. a na.turez:.t. divina do· 
homem, sahido da.s mãss do Deus . 

Deus não pode o uerer que sua. obra soj;J.. 
macula:ta, permHtindo que se innocule no 
(tomem, a l~mpha d e n lll ser inferior, como
a vacca . (l.iso .) 

Assim se manifestava o papa PioVH, e não 
estolt senão reproduzindo as mesmas consi
derações que eni !874, uo Reiscbta.g,produziu 
o (!hefe do partido catholico, Windhorst , 
quando, a.o lado dos socialísta.s,.ta.va combate 
ao projccto da. obrigatoriedade da. vaccma. e 
declarava. que, t.le accordo com as doutrinas. 
do Pio VU, deviu. respeitar e. suu. origem di· 
vlna, a sua liberdado iodividual, não con~en-
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timlo c1ue o Estado lhe fosso i.mpôr o rruo er·a mol.ostiaR irrf,lcciosa.<, tL'<tn smissive is · por 
'lirtuallnonto um s:J..Crilegio. conl.ucto . 

Nos'o ponto, combinavam c:J.tlwlicos e 
a.catholicos,concor,1an!lo com 1.1. cu ria L'Oma.na 
em crao .. va.r.cinn. era um at&cnindo contl'a. 
a origem divina do homem. 

Assim, Sr . Presidcntt~, vuu m a.nrlar <l 
:'.-lesa. uma. emenda que julgo Jlccessa.ría., 
justificanuo, ln'eviamenLc, os in tuiLos C[ Ue 
me animam. 

Sr. Prcside!lte, ou í{Ucro couvcncer p t·ati
camentc a.os sonhare~ catholicos que o que 
se p rojecta . é um attontado gravL~imu 
coott•a. u. libcrd;1da de conscioocia de cada 
um do nós, c nãa &onhu outro meio ma.i~ 
"imples e mais p L·atico do que este 11ue sr; 
contém ua a.lludidu. emenda. 

Todas o~ ~rgumen tus quo,porvcn tura.,eu 
-3xpuresse. neste instauro, da tri lmna, set·iam 
:nDanlls, uoantc dtt dodic:.tçtio, <.lo C!Ll1pern
mento dos S1·s. cMhdlicus j uu I; o ao Gov1.~r·oo. 

O Governo <tttCl' <~ vaccína~.ão obL·igtltoria, 
por r1uc entende que devo i r aos uxtromos na 
ttefesa úa sa.udc public.o'l-, a ponto do s~críflca.r 
\\ li bordado de crença . 

O SR.. fzu,p,o L~:IT" - E' iucon~-titueioou. l . 

0 Sa . 0t:I'.:•IANO HASSL-JCTIP.R-- B não é 
inconstilucional impôt· a v accina 1 (Ap a ..trs •. ) 

JJ:otrctanto. ou dou um rcmed io pal'a o 
mtü: u S;'tcer(lote póde levai' a um moribundo 
t\ ex~rom~ Ulll~l.'rw . com a. con(li('ão, porém, 
<lO ser nlle Jcpob isolado e desiufect1•lo, dc
sinf·ectu!lo;: us ptu•n,mcntos de scn cn!to, 
desí.Mcr;f,tldos O$ :o;a.ntos oloos quo c llo le': (l.. 
(Ris<<dM.) . 

Os partülarios da cloutrina microuia.na. ,;a 
bem pm·{oit(~rncnte que o mic1·obio f.le~envo!
vc-~o em c a IdO$ e ma tul'Ül.S gor<luro.>a>. O r:.~., 
um ~v,er.:oto rruo lent nm:.t amhnl<~. com .-;; 
Sil.Di us ol•;os, 'tne ahi meUe os dedos c ;mp;c 
a i•occa., o .;cio, o pcit·J, o w:ntl'c, o.> pt"s, as 
mlins do mol'illun-Jo. nu.mralmeo !.e, em e:ulu. 
;nn d'1:.;te.s rnovín1ootos. tão }H'c;saiC<JS ~d itl."', n 
a.h~ ccr~o pon+~o~ ptü·eccmd.o Hmu. h· t'C Vl~i'ün 
ci:J. com r•}l:t.<-õ.o á. poc~il\ rl<t religiii.o c:ü hc
lic:~. ,,si:t.J sacct•dote não f<tz mais do fLU ü lo! · 
v:~.r, na~ puo•,as de seus <leuos , tuicl'ohios que 
vi(o f~t:uncla-r e rlcsenvu!vel'- se dco <;eo da ~lU· 
hnh (;·i,·u'c; .~!' uos mesmos sú,nto:; oteos 'Jll'~ 
v:\o i'c~· !~;-ados, ta.ll'cz, p:H'ilo ou!·!':'\ Colsa. [l<J' 
den tJ•,. <'.S~i:n, tr::,n~Hlitth• :\ enfCI·n:l l,b clé. 

Ort\, a vo.ccinaç5.o, par<t o Governo, (; moi(J 
de immunizar o individuo, e o Gaverno 
pouco se import<l. que o individuo ct·~ü\ ou 
nlto oa. vaccina; o csse-ncir.l, }Jttl'a olk, •' 
,-r.ccina.t',<limlu. quo oe,ia {t fo1·ç<t. ü ~ K. H.\r~ r·.os.\ Lm.\ -- P(n·feitamcni.ü lo-

Mas, .nii:o ê sómentc o i11diviúuo em sn:t gicu. 
casa. quo se _ torll<L ú vo!ticu.lo, o Ll'ansm is&;t' o :"!\. ,; ; ;~:~-! .\:\() l-1.\<~J.oo; :E~-Eu ;Jão sou 
•ia molestta. l llftlCCIOSO. ; _to1!0~ <l.IJUClJC::l que c;t.thiJllc•J: ;c:Jhu d i'O t) a nl1'EIO u;11;t Ílllh!l
entra.m n1!1 conta<:."O, tn<us ou mcno;; dl~·cctu, o!:~t!':! <t<' ·:·:·z·!S <me c.onsicl8:-•J 0 cat lwlic.i.<m<.\ 
com o cnf~t'l~lo ~tto o_utro:~ Inatos vehtct ilo;; co!CIO "· m:tiut· ,:,;~, tn.m iihde li iL Cl tl•m pt'l>.:lilo · 
de r,rans uussa~ dtt. C!l1~Cl'IH.1 1 l~ ~.rlc. . -:oU:·n ;l ]l;una.n:da.dc. ( .\j;,_;.f~:r"Íos c f!·.! ·) av>tr; .. 

Ot•a.,. tt Vl_trlOl~ .nau. <liStLn~~H; ca,>ho.1:·:0' ,.'o::. ) T•mho, Jlorém, procm·ado, com vcr:L!\
~em n.cu.tholtcos , c.lla ~ccommuL,o cront()s c ,,,.1ro ;t:nor, m;r.~ ~o 1n .>u-·cl!sso, mn.h !;c.:\1.' 
:n.~t·odnlo~, SlÜ>I?~ ~ t~j llu1':\ l lto;;, lH'C~O~ e utn mi!'tl e;Gc 'cu•.iment ·1; tenho pas,;adu l•!C
~~.~ncos, ,t toü;'s fo1c.. . ''I>S<LJ.sn. Lc L· ç mc:di L;LL' a.> oln•;os de Sa.nto 

Os Ol'eotcs, Sr. Pro~tuontu, e~~o• q nc t<liH ~l "o;:~iniw <·· i.<ml«.<) do~ . Thom :1 Z do ,\qui
sous ollto.;, n:1s ltoms do P01'11:\'0• vult:~d ., s nÔ. i::. Ber'n:u·,io c outrc3 cl'iticos ,(a rcli!!i5.•l . 
p;.tt•a um ontt-<! mun<lo, Pll:''a. \llnt~ uutr:~ Vhl:t. \ la.·: ·1er::;a.n;Jo entretanto assim cu u'unc:t 
confia.tlos no len·or lltysttc~ qu:: o., as,ttlt~l so:·ià !::t;;az <lc' clec t·ota.r m~r. lei r;rultihi.ndo, 
n:~~. llOl'll~ de d.:~:~;tc~ '·~~. pü<1Cll1 ~ "'~.c~ot:ro d:~ pol· exem]llo, C'stc ut tcnk~do á .~oêiaobde qt.H! 
dn .mdn~':• IlüL 111.?1 modlo dos , ~conloLc .. ! e:tda. v'3z ~o commottc corn mús i nt.~nsicladc 
<1nu a. servem c rcp1 oseu tarn na. tülr,\. -- ont t·n nó~, de se cn.Jau~u .. ar em nos conven-

,\ssim, a. Igrej;\ Catholic:J. costmu:~. lcv;u• a tos, pl'Ofes:sJ.ndo e razeniio v oto de ca~tidarlc, 
extrema uncçilo o o~ soccorros cspidt.uu.cs ao moças que potliam amanhã cooperJ.r para o 
m oribundo, que1• eJlc sucunlba em con.so- deeeovolvimento da mesma. sociedade . 
q ueucia. tle uma mol~tia commmn, qu<:r elle Mas, J·c;speit(l.nrlo o. !iiJerdadc que C.'ld<l. um 
fa.ll~ça. ~m co!lsequeocia de_ uma. dess'.l.S mo- tem de dispór de sua J2C~->oa. d.e uma m_ull1cr 
lestJas mf~cctosas, tra.nsmtttidas :pelo con- onclau8urm·-se, de o(•o qtwt·o~ ser mac, eu 
tagio, scritt inca.pD,z de votar OLla!quer lei no SCLl · 

Eu proponho no. emenda que nós, que ti,do de restrt::Jgir esta, ' :;l)erdade, auc a.ctiO 
supprimlmos totalmente a. libordwie indi · rc~paita-vel. •· 
vidual, a :ponto da impormos no3 n os303 con· A medida IJ_ue a mio h:~ emenda propõe é 
·cidadãos a. vaccioa, qusr creiam neUa., quer um atteotado hrntal, i! dc~t·espcito u.ssom
não, eu pt•oponho que se proltiba aos sacet'- broso :i religilio catholica., t ira·lhe ~ 0Llo o 
dotes de qualquer c<:~tí.gião pt>estarom soe- lo.do idéal e rnystico, iransform~ os stwtos· 
corros cspíritua.es aos doentes ataca.dos de olcos, quecomtituom pam o crente, no ,,,cto 
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de e~trem<t u no!çãO, uma vct·da...loi ra.lubilica
çli.o do caminho que o t!evo t~omluzit· á ;floria 
perpetua., om chccrulcim, c :n cMdo de cul
tura, p•wo. o microlJio clostt•uitlor th\ vida.. 
Eu desprendo completn.monto dcss" aut·coln 
com qtHl o ct•co tu vê a a.ml.o11 la. S<Lgt•ad;t, pat•tt 
!'eduzil-a. a. UllHI cousa. m-.lcda.l., '' uma co usa. 
11ue prvpag<t a peste . 

Q;·a , não ])óclc lla.vcr ntul<l qui) clcprimt\ 
maill o ·acto religioso du que coLlocar ao lau•.• 
dellc todas as precauções sanít·;ri;M, ag<IL'l'ttr 
o Eacel'dotc r.om as suas p:u·;\mentas ;;••~ 
gradas, com os santos-oleos, com os lnstru
meuto~ todos c levxr tmto isso para uma 
fornalha , a.lim de ser desinfecta<lo conYe· 
Jientemcnte. 

Mas é IJom quo os St·s. c;LLltOlico~ . que 
:rmn~om pttr<t si a. libcl'd~ulc intdr·:1 uy ,:t!u 
sentu· catlloltco, que entendem que so me
recem respeito <tS ojJin iõcs tlc a~cordo com a 
Cut i(l. Homa.na, () lJOm que YO}tru (jltC l t•t 
alguma. cousa mais respcHavol, c .:· () pl·inci
:pio a.b.stra.cto <L<> li ucrdatle de conscicncii\ . 
(Jpoiacios . ) 

Ru levo as 1ninlias iiléas so1n•c llbcrdadc 
relígios;t M ponto d" julg;tr <[tto <~J.d:t um 
de nú~ l;ern o dit•eito do oxet•cm• o cult<) th ; 
mortns , StJf:ttndo o >Ctl moo.lo pa.l'Lio: ulu.;,· •lo 
cr:tvndcr e~se culto , . . 

O Sr.. ERlCO CtjEL:Io- }fenos o de tcl' r~e
m·ttet·io de p~trcnt1 :s em Cil"'\! 

O RI<. G •m~r.\:\o HA;;sr.ucnr.R- ... ma,: 
nfw po<.l c mos lev:n· a li l;rmlado no cxotr.:cio 
dcsst~ culto :to ponto de "el'em v iol ~wos prin 
cipios que cntcn·lcm com a s.mde di!. popu
lac..'io. Por cx.omplo, temos nm regu lamento 
;;obre cem i Lcrios, um t·cg-ula.mcn~o IJUO <lú· 
term111a. o log:tr onde ele\· em sct in\utm:.1d•.>~ 
o~ morto;: , e , cntret a.nto, o regulamento de 
hygiene, fJ.ll:} a.rt"an~a o pobre enfcrn1o ,lu 
~elo cl<1 C~unilia , que , o [H'int tlo consulo ele 
seu 1JnC', dos Ci.ll'in!:os tle sua mãe, dü sua. 
m nl!tor , f\lll nomo ile;s.>e~ óagrt•.tos iutel'cs>c" 
puiJlicos, c~tc 111 ('.~111(• c'Pg-ttl<tmcnto dc hy
gione fecha. os olhO$ qm•oúo morro um :1b
ba.lc o de ixa <[lle el!e ;e cn~el'l'c alti, no fim 
tb rn a. Pr imeiro de ~I:<rço, em vcz de it• 
}lat'l l o cem i l.et'io. 

O Sa . TlA.n.nosA LDrAc-E.sqtlcccm-sc mni ,<.• Ora, co111o se tr;Lltt tio: um S<>Coruotc ca.-
,la collal.lot·~:lo lc:.tl que lhes pt•us~a:no$ , ~hu lici!, aml>o•·a. cxcumt<Jnn~atlo, po!'([llU el~~1 

O Sn.. GE!l.)!ANO H ASsLOC il f:Il. ·- Purfcit ... ~· o esta Vil. como se lr;LÜl oi o ,,;,(Jade D. Jo~o 
mente ; o qnantlo nó., Yui.<1mo• pol,\ hum·- das S!crct:s lt<\ lllOB, é clle cntct't'<ttlo uo con
thtdc do conscieneia, nó~ n:i:o c.lg!i.õLinos (L f) nmto. ( .lpw·le>). i'u qui zera uma lei. que 
Ul'estal' serv1ço~ aos catlwl i eu~. porrgtt• p1·n,;- pcl'mitís'e ~~os fl'a.dcs doS. Bento inU.nma
~(\mos serviço a.os cuh>d5:os indisflnctamcnt.•, J'um seus mot•tos dent~'<J drt; p ll.l'i.0 es !lo con
sem nos pYcoccnparmos com suas opiniõo~. vento, tlcstio) " momeDto ·1uc a. autol'kl~tde 

)fns, os St·s. c:Ltholicos fJliC nus tcom t•.ncon- 1 s:tnit;u io. vorific:ts;e quo •~ in lmm:t.<;ã.o cr.:-. 
wado,, o. nó~ espceialmcntc que CO IIIIJ;L~II mos Ide modo 1~t! que niio p~?_•ihL ~ornpromcttcr ~'
a obr1ga.tor tcJadc da. \'accu~<~. a $l'·ll l;tdo, S:\tli!c pu l·l•c<l, porque nao c pelo fa.cto du 
de-vem compl·ohcndol' a. V<tlll:tgom cxt t'llúl'-j ->crem os c;ul;n·:11'<'s CJ~terl'a...l os fóra. tln. c i· 
:linária. ctuo ha. para ellos nll :~ppt'oYa~·~o do.,; da.du. que a.t(IIO!Ia fie;,, r esguo.rda.Ua. . Um :n
pl'inoi}liu~ gcrtl.!)S , tlos qnae~. nü; fat'Cl tno~ divi<l tt•J entct't'a<lo a tl' mesmo oo porão ([e 
um p1tllio, c1ue os c·oiJrC t9.ml>uln, !liscot·· uma c·as:t, a itlg11ns palmo~ de pl'OfLtntl illn.
llando, elo St·. El'ico Co()lho , qu:1 nd o S. 1-:x . d ti, nii.o pútln fitmt mal a ignm. ( Aptcr le.<). 
pede que se IH'ohil.Hllll proci>SSuos •J t)u :.ms o q u1:- O:!IICI'O mostmt· ,, flUe alibfwda.de e.;
cerimoniM cx teru:t~ Llo cul1,o catholico, qtte ]'it'itnnl o\ viol<ld"- pelo i'cgula.mento So;lirn 
nós entendemos ~ci·or tl Mn pl<tmcntc gr:w· inlluma~üi l.'l . 
tio.las :peb Cousti l.uic}fLu. l!;c l ~i.~ quo c1·oarn aü' privilogios: pa.ra. <\ 

<:unolrucção ole eaixões. que dão o rnonopoliu 
di.>~o a instituiçües da c;iridada, como suoo0.
de com a Sa.u ta Casa. 

0 SR. ERICO COF.T.IIo - Não <JilOl'u •lll tl SO 
i>l'?hib~1m; r1nero c1uo pcç,1m 11cun~a t1. po
Ticw.. 

0 SR. GER~IA?\0 HASSLwCH: lt- 81'. Pi'l'Si 
tlente, cu não estou cha.ma.nilo nomiua!monte 
os catholicos a.o deG.-.te, portJ.Ue pl'cten . .l<L 
collocal-os em embaraços ; mns refi ra-me ao~ 
catholícos · -para salientn.r o devor em ctne 
elles se acl1am de se co!locar em <W no~so 
lado, tanto ma.i.~ quanto at é hoje, parn. gu
Ela.l'Cm de cert<t ordem de fa.Yo t•os, é pt·c
ciso quo se illudam le.is exprcss..1.s, que se 
-violem 1-egulamentos que esl.ão pesando sobre 
toda a popula~.ã.o , semp1·e que é Pl'eciso fa
zer um obsequio aos catholicos. 

Cita.roi fa.ctos que iUustram ú <lobat.e . 

0 SH. P.,\1\. llOS,~ LDI.\.- DÍSpoudo :..tú SúlJ!'C 
o typo llo c:.tix;lo. 

O Srt. GER~!M\0 HA:>;;r.oc!IER-. • • omh<tr<L· 
çauclo a c•.illcurrcocia commercilll , detormi
llll.::ttl<J o log<U' certo onde o mol'to deYe SOl' 
io !uzn1•~do, mas que fecha os olhos ctuamlo se 
tra ta d<J um f!'ade, de um a iJbad.e de S. Beot,) , 
mesmo excommungad.o, como elle estava,. 

Mlls uão 6 só bto. O cat.h o!ico que entco
dt1!' ~luo o scn cailtolicismo se devo manifcs· 
tar no tost:l.monto, Qne acha. que só deve 5'0 
se despl'em\cl' do algumas duzia~ d" pata.cM 
CJ.UC :po~ua, dnpois tle morto, este, si coOI)•Jr-
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rer para. o conventQ com algum•~ doação, Ha de nos da.r natut•almento um ser dis
ficar~ com o direito de uOI'1Uit' junto ·11o forme, um produc to da. mo1Ia .. (Muito bem .)· 
D .. João das Mo:ll'cês, 1' tu.mtJllm :t .innt<l. do Hojo, St'. Presidente, ató ha vorda.tleiros 
bygione cai.a <t hocca, fecha os o!hos e n:'i,o matrpus radiograplticos 1mra. demonstmrem 
diz palavra., porque Sel'ia !'oril· os intel'ú&so.; como a mull;cr se sact•ifico. com ó uso do os
do convento, que; priv:11lo <lo rccolJct• os ossos pat•tillto c qnanto clfe contribue para dos
de individuo tão g.:HJet·os,:,, flcal'i<1 tambcm tt'Ltir nelh~ a c"pacidade ele concJpção ; es
}Jt•ivado do l'c~cbm· os oito ou d~z conto.~ d:tdos treiLa-lho a bacia, c um ente couccbic!o em. 
condicionalmen1;o. um;L h"-ci .:~ nst.PeH:~. ri ~cmpre r v.chytlco·. O 
' ·Mas isto são detalhes, são picadas im l :trg;~ fi lho d il mu lhet· sadia, IJcm desenvoivlur\,· ú 

e;trada por onJc vamos. Dcl'cnJo <l. li bcrd<v.lc sornprc robusi<t, tem ontt•as condições de rc
religio~:.t. · sis;cncill q nc não· po~suc ·o filho da mnlb<!r 

. O Est:.tdo d ,;vo rc;;poitttr no iOdi r id uo n: :-~ qu e se cstrcit:~. deott·o tle um osp:utilho, a. 
.se1' com ·~ libcrtladc plena de ct·ct· nisto ou ponto de compt•omc~tor o desenvolYimento 
n,aquíllo, de ter um sent imen to religioso, do do r~to que se agi til dentt-o do seu ventt•o. 
ier o direito de preferir sobtmtnameute qual· Mil .. q , pcrgun~o. cabe ao Estado regul<n· 
quer meio prophylatico pam :;i, pat•a sua mu- este assumpto ? · 
lhei', p,t.ra. seus filhos ou de repeli Ir aquolle Nã.o; ca.da. mulhet· que escolha. entl'e estas 
que, em sun. couscioucia, não jn!gu.1• convc- duas cousas : ·ser u. mãe de uma. ger::.t.~.ão 
n iente. forte, ou sati$fazer ils exigcncia.s que a. moda 

ES;;e papel do Estado, h·a.nsformatl,J em lhe impõe, tendo na. sua velhice, as desl! u
director de cada um, ·~ bem da cons:n·va<-1io sõcs 0 umu. g3ra.çã.o ra.chy•ica. quo eUa poz 
d n o mundo! (Mutlo bem. ) 

<~ esp11cio, porque o l!:stado l'ê 110 llomom Sr. Presidcuto, ú sabido que a epilepsia. ê 
um n.niinal, como se Yê um boi flUO tru.IJaliH~ b01·edital'ia; ê uma.molcsiia. tremenda, allidíl. 
em uma fazenda ou uma Wsta rp.to Jluxa uma. não defit1ida. completa:oneote pela sciencia. 
ca._rr~çu., ello vê ~implosment~ o ?t·aço que Si o Estado tem de olhM· p<\ra o hometn 
trabal~~ OU; 0,,c~Jlltal que cllo l~p.rcsenta,som corno um ammal de qne olJe precisa só mente 
que_rer dtstm~mr _o e~ te suporto! • dotado ele , como nós prectsamos do burro que tl'ahalha 
r ,tzao, .d~ J;lens/mento, -~mfim, 0 ,homem que nos nosoos t~rados ou tlc bot q ue xurqu eamos 
fez a cn th~a.ç,Lo, que\ erJ?- atri1~t!s do t~n.tos uas nos,as estanci(ls, o Eatado ent-ã.o deve 
se~~los saht_n~? do su:t _nnunal~d·:Ldo _p~l.!Ultivn. prohibil• que~ o epiloptico se case, porque 
pa. :<.~ c_onstrutr todo ~ste :·lSt? c_dtflCIO que f<J.talmeutc se não 1br n<~. primeira, so!Iu nda 
aln estam.&s -vendo, edlfiçto 1111111~_nuo ae~bado ou terceira, ta lvez na septima geraçao· se 
e q.uc atuv10s do .mutt.os .sol~ t tmonto,,'. de reprod uz(!. a. tá.ra . 
l~tut Las lutas lia de 1r se a.pot fel~oautlo grada· Mas, Sr. Presidente, o Estado não pOde 
t ivameate. • • ter in tervenção nestes assurnl>tos; .· Eu, ca-

Si o Estado entonJc (JUO b;~ dn reduzir o zando-mc devo escolher livt•emEmte a mu
homem a uma matorü~ amorpllõl, sem von- lher a quem M3ocio o meu futuro. Sou eu 
tade, sem idé<t, sem racciocinio, tlove c;r quem deve pesar os inconvonicrites da. tCu·a 
meçar legislando em outros assumptos. hereditaria., d~ ser a. mesma. eleita, filha., 

Referi-mo outro dia em tom chucart-eil•o á. neta, ou· bisnetl. de um cpilcptico, de um 
n ecessidade da supprcssiio do c.>p:Lrtilllo na. tulJerculoso, de um syphilitico , sou eu quem 
mullter. de'ote vel<l.r pola ·sa.udo de minha fa.mil.ia.. 

De facto ; a.s opiniões podem val'i<ll' sobre 
a. vaccioa, pôde haver quem diga que a vac
cina. é um mal ou sustento que 6 um bem, 
mas não h:~. quem dig;J. que o espartilho nüo 
é um mal para a mulher. 

O Sa. Earco CuELHO -E o suspensorio, um 
bem pa.ra o homem . (liil<!!·iú«de.) . 

o SR . G.I"RMANO Ht~SliLOCHER- Pel'feita
m ente. 

Sr. Presidente, no tempo do paganismo 
nós vimos como florescm•am a.s artos, dando
nos as figuras verD.a.deiramcntc olympicas 
do homem e d a. mulhel', na magos&at.lo do 
sua. forç :~., na prof11são de f61·mas. como 1.1 
natill'oza os lmvia. ct'ead.o . Entt•ctu.nto, hojo 
o que ô que tL an·tc va.o protluzir, si c1uizer 
c6piar o typo que o espa.r·tillto fez da mui her1 

O. SR. Earco COELUO- V. Ex: , estll. deson
vol vendo admira velmente o conceito do 
patrio poder -

O SR. GElnr;,No HAssLocrrErr-0 pae ·póde 
oppôr-sc ao casa.m~nto do filho cmqua.nto 
este não estiver sui }ul'is e entre os motivos 
do oppo.iição figuram as molestias h eredi
tarias ou o não se a.cha.1• o individuo va.ceol
nado. Póde o pae dizer: eu não consinto que 
a minha 5llia. se case com Fulan o porque 
cJle é tuberctlloso. . 

O candidato manda. proceder a exame em 
sua pessoa. e, verificando que é tuberculoso. 
o juiz uãa póde permittir a realização do ca
samento. 

Mas, no dia. em que essa. :filha se eman
cipa; eUa casa-se, independente da vontade 
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·tle seu pac, porqúe jâ então el!a governa o de acrollit[IL' ou de não <lct·cdita.r n<\ v accina. ? 
seu destino. (illuitr, bem .} 
· Antas. nao, porque outt·e a triste sorte Acho quo este ultimo dímito ó muito m<~is 

-quo le-rarú. a. unir-se 11. um homem que respeit:J.vel. (Jluitoe a1.~iodos.) 
· -esta.va , por.assim dizer', inutilizado por uma St'. Prêsidcntc, cu disse r,o corneÇ<t!~ e rc· 
dessas molestias contagio-~as e um homem pito : nós est.tmo" nesta t r'ibuna. mais coru<, 
q ue poilcria dar-lho melhor !'uturo. me lhor em de~atio, 110is não <: '' nus~a palavra (luc 
·era ouvir os consel'hos de seu pae. que ze lava ill.umina o·•.lebate, porque , como digo, sem 
pela sua. existencia. a mínima restric~ão mental , ~ó esses ~·,·J· 
_ Agora, Sr. Presidunto, o .Estn.dv h a de vir penilos r ;tios do luz que omc1•gcm das oraç(;,,s 
(pro h i bil' suboranamen ~c esw cMamonto ? do St·. Barbosa. Lim;, olru~cam todos a,; no;;
Se!•ia o Esbdo vi t· rogula~nentat' os senti· soa adversa.1·ios . (;llt!iro$ c poÜtd(,s .) 
nieatos humanos e dizer : este que iem uma. 
r.<'tra hercditaria., que 6 um epilcptico, em· O Sn. BARilOSA LntA-:l\·lnito ~g-radedil o. 
bora. tenha alma e seja. alfectivo, nrro pOdo O SR. GER)IA:'\0 lf,l\<sr.ocHER - Nós esi:~-
s<ol' . amado, nã.·J é digno do u:n<l a!l'eição.l mos aqui eomo em c.le.>afio. Pois bem, não 
Não pód.o haver n l mundo tna.ior inful'~U· so lov:antem nossos ad,·cr~arios cunk<~. o gi. 
-nado ou-infeliz do que · um homem a quem gant.e dl' P"la.vra, mas le vantem-se contra 
se recusa uma. affeição, exact[ltnente o mais os que formam ao seu l~do, bumllolcs solda
digno della, juntamente por ser i11fe liz . das, com tanto ardor como S. Ex. , embon\ 

o sa. Emco CoEI.uo _E' 0 caso de vol- não com tanta co1n:peteocia . 
t a.rmos aos t empos da Grecia., om que se O Sn . B.iHBOSA LDL~-Não a.poia<lo. 
mandava mutila.r e eliminar os aleijados. O Sa. Gt:tnrA::-.:o llASSLOC!mR-Venham di>· 

O S R. GeMrANO I-J'AsSLOCIIER -Ora, como 
está vendo a Camara., os assumptos, se con
fundem neste grande princ ipio c1u"' pttra. 
mim é como·o gru.nde sol de onc.le emerge a 
luz .ou o cu.lor.que nóS tl.ttenuamo.~, segundo 
a.s vantagens ou necossidados da nossa vida.. 

Desde que r econhecemos q_ue o hom em ou 
individuo que pensa e r aciocina. dispõ!l do 
seu desiino in di vídua.l, ipso facto da.lll decor· 
l'etn nma.s tantas ·obrigações que devemos 
re~peitar . 

O hoillem escolhe a relígíão que ontende, 
-eoncor re á cia.rroira com o:s demil.is, sem re· 
.gutn,menhr a. sua a.ctividadt> . 

. Quem trabalba. mu.is tem direito a ganbal' 
m.üor salario do que quem tl·abalha. menos 
e não produz tnnto. Nioguem pMe regula.r 
.a activida<le individual porque si· o Estado 
o fizer, como faz sobre a. vo.~cina, tem de 
fa.zor <;m todos os sentidos. 

Foi o proprio .. Sr. Teixeir:t. Brandão, o 
mesmo relator · deste parecer, 11uem, em 
u ra momento em que rosurgiu aos maus 
olhos como o pensador illumioado e ponde
.r:ldo que sempre l'econlleci e admirei (·r•mitos 
apoiadas). !bi o propr io Sr. Teil:eira Brandão 
quem se levantou , protestando des~a tribuna 
coutra u. or~aniza.çã.o dos bancos agrícolas 

.. com o subsidló dos eofre.s pnblicos; fo.i S. Ex. 
.quem veiu lembr&r que u. intervenção do Es
tl\do é sempre nociva. na vida economica.. 

Pois, p orventura., o. viela economica se,ra. 
mais respeil.a.vel do que &. vida indiviilual 1 
-(~uito bom). Pois a m inha. actividade eco
nomica valerá. mais dó que a. mi.oha activi· 
.dade intelloctual 1 Pois, o dlreito, que eu 
posso ter, de pla.nta.l:' couves ou bata. tas scrli. 
.mais respelta.veldo que o direito, que ~enho, 

Vol. V 

cuti r , ventt,tm pt•oduzir seus argumentos, 
venham dizer-nos em que se fLtndam para. 
pedir essa monstruosidade. (Muito bem.) 

O StL 13ARllOSA Lm.-1. - Persuadam, cJn
veo{'.am, cumpram o seu dever! 

O SR •. GE;,nrAx O HA.ssr.ocHEn.-Apreseni!>Jll 
seus argmncnt<Js, digam -nos: «Não somos 
uma maioria inconsciente, que recebe •) 
aceoo do Ca.~tcte pS.I'<\ s acrificar a liberdade 
in di v id ua.l. » 

Scohores, no dia eru que o Governo mo 
diss~>r que rm.1cisa de 400.000 contoe pam a 
defesa nacional, não p erguntarei em ([UD 

vao ello emprega.r os >intens, -porqno não 
ent endo "Soi m o regimon J•epublica.no: dtt!'<J i 
a import.ancia, PM'lL depois o Governo mo 
prestar con tas sobre s ua appl!cação. (N:•~ilo 
úem . ) 

Quando, porém, o Governo a.l•andon<bl' o 
seu logar de simples garantidor da Ol'de:m 
p ublica e 1h integridade nacional, que no~ 
as3egura. a liber dade e a. propriedade, .e nos 
viar pedir que decretemos m edidas qul' ai 
fecta.m tão profunda.mente 03 pr incípios 
republicanos, direi ao Governo : ~ Isto . nê.o 
e da. tua. competencia t Tu estás in-vadindo 
csphera alheia lis tuas attribuiçõe3 ! » 

0 Sn.. E STAOIO COIMBRA. - Esta questão 
oito pôde ser uma questão governamenta l ! 
(Muito apoiado.) 

0 Sn.. GllRMAI\0 H ASSLOCHER. - Si in, (; 
inadmissivcl! Não creio que o Sr. Roclri· 
gues Alves p ossa persistir no proposit') de 
fazer com que o numero vença a verdade, 
porque, si o numero aqni dentro está. do 
lado de S . Ex. , lá fõra este, coronosco, esta. 

o 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 13:12- Página 134 de 138 

GG ANNAES DA CAMARA . 

ao lado dos princípios (ilpoiados) e li1 fóra 
h a de se levantar o protesto. (Muito ~em.) 

Senhores, eu não prego revoluçoes, etl 
seria incapaz de me collocar ao lado .dos 
ag ita.doros. 

Ul\rSr~. DCPliTADO- Ninguem prega. 

O Srt. BAP.BOSA LDIA - Ih a.lguem qne 
ptega ; é o Governo, fazendo disto unHl. 
quostiio fc·cil:\da. 

O SR. GEP..?>IA:\0 HA:3SLOClmH.-Tenho cer
teza de que ~er<i. ephemcra, u. vida tla loi que 
consignu.1· esta medíd~. (31uito bem.) 

O sentimento publico ha de se levantar e 
ha, de protestar; h-.~ ele se revoltar cont1·a 
isto, ha de vil' recla,mar energlcamente, afi_m 
de que apaguemos do nrsso corpo (~e legis
lação semelhante macula para as 1deas de 
liberdades· ctne ~t Constituição consa.gra t 

Venham então os homens de talento e de 
competenciD, que são pela obrigatoriedade da 
vaccina; venham susto11tar que não é um 
ataque à liberdade espiritual a imposição 
deste methodo -prophyla.tico. 

0 SR. ERICO COELHO-!<~' um hello cartel de 
desafio. · 

0 SR. GE1=t:\IAI'i0 HASSLOCIIER-Venham 
pa1·a ac1ui, si não quizerem, como os Hobbes 
e os Suarez. sustentar as doatrtnas mais can
demnadas, ~-enham mostmr, com a r~tzão e tt 
logica; que nós é que estamos em um ponto. 
de vista falso I ( Jlttilo bem • ) 

Convençam-nos, illuminem-nos. 
Eu, :!Jenlwees,digo a todos que me q uizercm 

ouvLr: a, vaccina, é umtt dtl.S g1·andes cousas, 
já inYentadas para bem d<t humanidade; mas 
a vaccina, se transforma. em um flagollo, em 
uma calamída.de,no dia em ílue é um insb·u
mento, ua.s mãos do Governo, para se suppri
mir a libertlade individual. (Jlt~ilo bem; muito 
bem,. Palmas 'tW ?·ec-:"í'ltv. O oradoi· L: vivamen
te {Clicitaclo,) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjun
ctamente em cliscus:::ão a seguinte 

E:'tiENDA 

Ao 111·ojecto n. 121 A, de 1904. 

.. \ecrescente-se onde convier : 

E' expressamente prohibido aos sa.cerdotes 
em qualquer religião ministra.r os soccorros 
espirituaes aos enfermos de molestias con
tag~osas, ~alvo SÜ.jeitando-se del)OÍS a rigorosa 
desmfecç~o elles e os objectos e paramentos 
do culto . . 

: Sala das sessões, 1- de setembl'O de·l904.-o
Gennano Hassloche1·, · 

O Sr. Brt-rbosa, Lima-(pela ordem) 
(')-Se. Presidente, ))eço a V. gx:. que me 
envie o Regimento. (Pausa. O o1~ador é satis-
feito.) . 

Sr. P1•esidente, o arL 133 do Regimento 
esta.tuc: .<< Nonlmm artigo ue projecto po
derá. comer duas ou mais proposições inde
pendentes entre si, de modo que, sujeitas á 
discu:3são e votação, so possa auoptar uma, c··. 
rejeitar outra. » . . 

O projecto em debate ... 
O SR.. Enrc ,) CoELHO-A proposição· do Se··· 

nado nã.o pódc transitar na Camara em vir
tude do Regimento. 

0 Sn.. BARBOSA Lll\1A-. • • o projecto eru 
dell:.ite não importa c1ue tenha nascido na 
outra Ca,sa. do Congresso, com a, honra que · 
lhe é propria. Assim se da,ndo, elle se subor
dina ao Regimento da outra Casa e nada 
tinha que ver com o da, nossa. Entra, porém, 
aqui, tem que começar por se ruvestir das 
fôrmas existentes, dentro das quaes ha de 
transitar no correr U.a discu::;são. 

0 SR. BRICIO FILHO - A expressão regi ; 
mental é-transitar. 

0 SR. BARDOS.\ Lli\IA-0 projecto diz . no 
art. 2°: «Fica o Governo autorizado a re
guhmental-a sob as seguintes bases. » 

Já não faço cabedal da rodacção viciosa 
deste artigo, porque no art. l0 dizendo que 
« a vaccinação e revaccinação são ohrigato
rin.s em toda a Republica» não podia, dizer no · 
art. 2° « ficn. o Governo autorizado a regu
lamenta.l-a sob as seguintes bases. >> 

Este-«regnl;unontal-a»- parece que não 
está muito grammaticalmente enca.ixa.do. 

Seja,, pol'é m, como fôt', não é esta a q nos
tão ; é a seguinte, pn.r<t qual chamo a at
tonção de V. Ex., guarda, como é, zelozo e 
fiel do Regimon to de nossa Casa. (r1poiaclos.) 

Desdobra-se -este artigo em grande numero 
de itens, cada, um subordinado a uma, lettrn: 
do alph.n.beto miouscnlo. 

Cada. um desses itens constitue assumpto 
que pôde ser acceito ou rejeitado sem de- · 
pendencia dos assumptos constantes dos de
mais itens. 

Logo, nós temos aqui uma porçft.o de para~ ; 
graphos, que deverão, n.os termos do Regi- · 
mento, estar .regulados para nosso trabalho 
inte1•no, dentro da. Cam<tra, com o Regi .. 
mento della, em artigos especificados. 

Cada um desses para,gra:phos vale mais · 
que um artigo, vale por um projecto de lei; 
sã.o elles additamentos ao regulamento dis-. · 
ciplinar, são modificações ao Codigo Penal , 
do exercito e n.rmada ; podem ser acceitos, .. 
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independentemente do projecto em debttte, 
visto que todos os militares, além das leis 
c1ue lhes sã<;> proprias, estão sujeitos às leis, 
em geral, dtctada,s para todo cidadão . 

artigo. pôde e deve-se abrir uma. discu~sã.o á 
parte. 

Imagine V. Ex., Sr. Presidente, c1ue 
em 1·elaçã.o ao projec&o em discu;:;são, u qu~ 
se fez foi, nem m.ais, nem menos, que um 
salto furtado, uma manitústaçiio do volha
ca.l'i<.L parlament-ar par<1 derrttudar-se ... 

. O ,Paragra.pho Cl uc subordina-se aqui :t lcttra 
f, dlZ : 

« Todos os serviços que se relacionem com 
<t J?l'esenk lej serão po::5tos em pratica no Dis
triCto Federal e flsc[l.liza:Jos :pelo :Ministcrio 
d<t J~stiça ~ Neg~cfos Interiores, por inter
medw da D1rector-Ia Geral de S<1ude Publica.>.> 

Ora, este paragrapho vale aind ~L mais do 
que um artigo, mais do quo nm projecto de 
lei, porque :;i projecto de lei fosse, era uma, 
verdadeira abdicaçiio de nossas funcções pri
vativas, pois que importaria, nem mais, 
nem menos, do que uma delegação ao Poder 
Executivo para díscdn: imw crimes. classiü
cal-os e impôr penas eo!'l'osponclentes. 

Vê, portanto, V. Ex. que o Regimento da 
Casa foi posto de lado. · 

· Nós temos o direito de omendar qualquer 
. Projecto ele lei que Yenha do Senado; temos 
o direito de, assim nos pronunciando, conhe
cer ele 11w,·etis, modificar profundamente o 
projecto e substituir idét"l.s que a.hi vecm 
consubstan~ia.das e suhstituil-as :por idéas 
completa,mente diverstts, que tl'aduzamos 
em artigos de lei em sentido completamente 
opposto. 

Ora, si assim nos é d:.ulo fltzer, conhecendo 
de _me1·itis, quanto mais orn preliminar, que 
esta subordin~tda. ~ts disposições do Regimento 
que regnla.m a materla ·? 

. O peojecto, portanto, devia ter sido redi · 
g1do, em obcdienci:1 ;:~o art. 173 do Regi
monto ; c n5:o é isso cr:.wsüto de pouc<1 monta, 
porque o Regimento eE1 ontro artigo, cujo 
n.umero nao htt uecc::~ ~ ch'tde do citnl' ospc· 
Cialmente, pois qne Y. Ex. e a Casa conlw
com porfeit<Lm<mte, estatue que; cad.a Depu
tado, em 2n. discussilo ~le rtualctucr projecto, 
t~m o direito .. scmlo o;:,~a discn:ssã.o por al'· 

t1ges, de t'all.at' :~obl' e c::~.da arti!!o d.uu.s 
vezes. ., 

Ora, isso nilo ~,; um~ disposição ociosa do 
Regimento. 

O Regimento quiz d::ir a cada Deputallo o 
dir~i to do funda meu tar a. suu, opinião a pro
poslto de cada artig-o ; o, ouvida a repUca, 
que, no caso, não tGm applicação, Dl<:l.S qLtC, 
em reg1•a, deve ser contraposta por aquelles 
que teem opiniões contrarias, ter o direito de 
voltar a.o dob:1.te paro. rekll.car, rebatendo as 
aUegações adduzidas contra n. sua aJ•gumen
t:l.ção produzida na, prirncira vez que lhe 
coub.e falia r. . 

O Srr. \VENCEST .. . \U BRAZ.- V. Ex. nlío pôde 
attribuir e:ssa, intenção ao Senado. 

O S.R. B.\n.nosA LBIA -Não estou attri
buindo na.da. ao Senado, porque o Sen<1do 
agiu de a.ccor<lo com o seu Regimento ; m:ts 
nós tcn-nos de agir de t\.ccot·do com o nosso, e 
o nosso não é roproducção do de lú.. _Aqui o 
projecto tem do transitar pelos tra.mites 
c1ue lhe são traçados pelo Regimento que é 
nosso. 

Ora, eu digo quo o modo :pOl' c1uo cstú. reli
gldo o art. 2° vale por uma. vorda.ueira ve
lhacaria parlamentar, repito o termo, .pol'
que ... 

O Su. Eruco CoELUo-Mala.ndragem p::tl'la.
ment::l.r. 

0 Sn. BARUOSA. LBIA- ... subtileza, sub
torfugio, manifest::tção c:.tpciosa ... 

O SR. \VENCESLAU BRAz-~ã.o se sogue c1ue 
se impedisse ;.t discussã,o sobro todos os pon
tos, porque sobre todos os artigos foram otre
rociJas emendn.s. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Pe1·dão; nós não 
temos que a.ttender ao:'i diversos pl'ojectos só 
para votar e omea.dar·; é pa.l'a discutir ... 

O SR. \<VENcgsLA.U BR,\.Z- A discussão tem 
sido ampla. 

0 Sn.. BARBOSA. LBl•\- Mas tem que ser 
por artigos. E' prociso que c11da a.rtigo 
<.lo proj~cto contenha, proposiçõe:) indepen-
dentes. 

O Sa. vVE1\CESLA.U BRAz-Prendem-se umas 

Ú'.i OLLtrLtS. 

O SR. BAlWOSA LIMA- V. Ex. niio esta.va 
prescn to h a. pouco. A c:.~ hei uc mostt·ar que 
lla aetigos que dovem ser rojeiGaolos, acccitos 
outros. 

O SR.. \:VENCESLAU l3RAZ - Está cln.ro, :J.c· 
crcscetitand.o um<\ p:.tllwra, moditic:.t o sen
tido. 

Isto se d<L em re.laçõ".u :::.l. cada artigo, pol'
que ~ 

Porque cada ar tig·o põd.e conter um::t ma
teria unic.a; dous artigos consecutivos podem 
conter ma terias di versas ; logo, para cacla 

O SR.. BARI30SA LntA-Dou ex:omplo: osti 
a.qui o pl'ojecto.com as pata.vras: «J:. vac~i
nação e revttccmação contea a vanola sao 
obl'ÍO'a,toriils em toda a Republica.» Para 
qumn ~ Pi..n·a ·os civis sómentc ~ Não;par::t 
todos 01~ cidadãos, pam os militares tamberp. 
Os militares não precisam, na especificaçao 
dos à.everos oriundos de leis da Ol'dem desta, 
de uma. regulamentação especial, em al'tígos 
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:i·parte. Os militat·es 03Lã.o sujeitos ú. legis
lação civil, podem ser OLl'igados :l. dar .llCO~ 
li pco hora, podem te1• lct tra.s protestadas, 
1iodem ser processados perante o pod.n· c i vil 
por uma. contravcnçã'J do rogim<3nto d l pos
'\urus, podem ser presos no seu qua.r LCll U. dls
posição.dc nutuJ·i!la.des civis; respon<!em .pc
t•aute a junta de conl,t\wanções, per~tnto o 
jury c trihun~es civis o crimi11 aes; e~tão 
sujciLos, por :.:,nto, á. legislação geral. 

J~ ;·a. cs~usada esta. lcitra. ç que so cncont.t•a 
no·at•t' 2" do pr·oject.o : dudos os omc ~n.cs c 
li<lld:Hlos das classes ;muadas du. llepuulica. 
teem ·de se!' Y<tcc:nauos e l'CV<tccina.dos, de 
accordu com a prcs~nlo lot, fic.-t.ndo ç.s com

. mandantes responsa.vois pelo. cumprimento 
desta. lei;• .. 

Suppoohn.-se que não existia no projeeto 
este arf.igo, u. lei não ficav:a. Pl'Cjudi~lla. Nilo 
se está.. vendo q uc este pl-1'<\g ra.pho é in4o
pendon;te dos outro3 Y Rcj ciWlo QSto pa.ra.
grapho, os militares licav:,\m immuoes ~.essa. 
obrig "' to·;ieda.de; . [tfa.sta.dos della, .ficavam 
com o direi to de ser multados ou ca.st. ig:tdós 
c0mo qna.lquct• do seus .concida.dãos. 

-A u.llegaçiio qu e o noiJre D~putado i'a.<: em 
contrario á minh<\ al'gumont<v}.'\.Q desconhece 
p0r cQmllle to o . Rc:igim~nto, porque. S . Ex. 

· me interpretaria (e euem ma teria de exa.g
g0se no momento preo'lnte confesso que vivo 
em perpetua. conrus'to), chegaria á necessi· 
dade de reconhecer que quanto JU(I.i S · volu· 
mosa é a rria.iot•ia que apoi;\ o Governo, ta.oto 
menor deve sm· o numero de Deputados partt 
a abertura. d <L sessão, como jti. reconheceu 
crue a. dedicaç:ão p:wli~a.ria não est á de 
accordo oom a l'ealida.do, porque, c\\bondo ao 
Gover no fazer casa e uurue1'o Jl<ll'a o and<L
n'\énto r a.pido dos projectos ele que o Governo 
faz questão, essa. ma ioria começ.1. po1• não 
vir, a ta.l ponto ·que precisamos descer de 56 
pa.ra o·num'ero de t1•os duzia.s, porquo não 
Qra possivcl t rJ.Z.e r parn a.q.ui pedaço de 
Deputado . 
. 0 SR.. Hr\I CIO F! Ll!O - 212 divididos POl' 6 

ll <l~mcnos 36 . · 
0' SR. BARBOSA Lll!A - Dado est9 ca vaco 

proliminar sob1•e 11. situação em quo nos 
enoon t ra.mo3 em ma.ter ia. de cxeggeso vo
jamos: «Nenhum artigo de projccto poclerú. 
'conter duas ou m a is ·propo;;ições indepen
d.entes entre si, de modo ctua, sujoit':l.s ft d!s· 
cussã.o e votação, se possam adopt;J.r ttmas e 

·rejeitar outras». · 
0 SR.. \VEJ!\OESL.-I.t' BRAZ- Trata-se da 

· · vaccina.çã:o obt•iga.toria.. 
· . . Todos esses arti2'o!l referem-se ú. · va.cci
naçãoobr\ga~ria. ~Purianto, ha nexo. 
· o·slt; B ARBOsA LlMA - Pa.ra. ser nexo de 

tal 'ordem .como Y. Ex. esta.tue, basta. um 
artigo uniev.' 

· Art . l . o «A vaccinação sel'á obrigatoria». 
M<t! está. ou não no ca~o da, 2& pad o do 

art. 133 do Regimento? (Apa.-tes . Soam os 
tympW10S .) 

Eu peco a. attenção do nobre Deputado : 
qu,,l é a. 2' parte do art. 1:33 ~ 

· Eilo t!lm duas p:utes que se completam, 
~ma. das qu<~.es il expl icati va. da. outra. . A 
Pl'i~eit•a. rarto diz : « Nenhum !trtig.) de · 
prvJacto poderá conter duas ou m;li$ propo
sicõos independentes entt·e si ... » 

PoJ.la. tica1' aqui, mas não ; espo~ifica, 
O.Cúeo tua.: « .. . :ie' m odo que. sujaito a dis
cus.iiio c votação, se pos.sa <V;JCtlit'!l' uma e 
rejeita.•· outra . • · 

0 S R. \-Vt)NCESLA.U BR AZ - Ma.s é quando 
forem independentos. Não é o ca~o . (Ha 
oulf'OS apar tes. ) · 

O S R . BARIJOS~ LLM.\ - Consinta. que cu 
oxpliqu.e melhor o ·m!lu pensamento . Est:!. 
a.qui : « nenhum. al'ligo pode conte1· dua~ ou 
mais p1·oposições .• . (l'flte,·,·ompe a lcd unl..) . 

O m·t. 2' contém dil·m·sa.s propo; ições, 
.-\, B, C, D, E, F, (continuando a lc>·) ~ tal gu~. 
sujeito a di•c.oss<io e volc.çãc, poss" so adoiltm· 
t<ma o ?'ejei lat Ot<tra ». 

A p~oposicão A, votada. e acc~ita, obriga 
a votar e a.cceita.r a pro _posição B ~ 

O Sa . \-Vr;NCESLA.TJ BRAz- Refere-se ás in· 
dependentes, e estas slí.o dependentes. 

Por este modo, cllegariamos ao e·xtl·en:io 
ti~ ser impossivCJl um PM'a.grapllo. (H{t ou
tros ll)J«r t<u . ) 

o Sn. B.\a nosA LoJA.- votada o appro
vada. o. proposição que estil. SG b a lettra A, 
pódc-se ou não rcj 9Har a proposição que 
esul sob a. lettra B ou D ~ 

Vejamos : qual é a. proposi:;ã.o sob a lettl·.-~o 
:\ 1 E' a seguinte : 

« A va.ccinação sertí. pr':l.tica.da :~.tó o sexto 
mez de idl\de, excep to nos. casos provados de 
mole3ti" , om quo podc1'á. ser feita mais 
ta.r,te. ,; 

A Camara vota e approva e> ta proposiç5.o: 
ao votar a. p1•oposlção B, póde ou · não re · 
jeltu.l-a. 1 . 

Aflui está olla. : · 
«TJdos os olllciao5 e soldados d"'s .r.ln.sse3 

armadas da. Republic :~. deverão SOl' . vac.ci
nados e l'evacainados: de aceordo com a pre
sente lei, ftoa.ndo o.> eommu.ndantes l'espon
sa.Yeis pelo cumpl'imonto de:;ta. lei.» . 

A C<tma.ra póde entondel' que esta l'es_pon
sabillúade com que se sollrecal·rege.m os com
manda ntes, no tocan te a comp~omíssos que 
pesam dil'e~ta.meote sabr.o seus subalternos, 
não póde eer acceita e rejoita ·a.. A a.cceita
ção .da pnmeira não impõo, não obriga , não 
exige a l cceHa.cão da. segunda. Logo,sã.o, no 
t ypo do Regimento, dut\S proposições Indo-
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pendentes, das quae$ uma póde ser acceita O SR. ERico CoE1.no !lá u m :~p:wt(). 
e repellid:t outt·a. oS?. OAI\IIOSA LuiA.-Adn•r tc-me mtüto 

E' a phraB(} do Regimento. bom o meu illust1·c collega. lentbr antlà o 
Porttl.nto, reea.pi~ulemos: estiLo on não caso phonomcmd du Cot!i,so Ch·ll . em qua a. 

a.qui duus proposições, das quu.es uma póda ou~t·n. Casa. uo Congresso comCI)Jll llor ll'JS 
,;er a.cceíta e outra rejeitada.? Est.'i.o. Logo, d:tr umn. complcl-, !içao do g ra.tnnntica, , 
estã.o duas proposições reunidas pm· fórrn:t mollit!c.'.ndo a nxl:w<;ão, tmnsl' •. rmantl~ por 
que o Regimento prohibe; logo, o projecto intnit•o 0 pl·ojccto que Llest:t. Cal(l. fo i parJ. a 
não es&á. dn occórdo com o Regimento o a. 
M~~a deve Jll'Ovidunciat· :para. quo 1\quo, .:.i a. ou~~dof!ois, Yoj:lluos: nós c~ol'bli.:\mo; man
"Yiesa ~ n. gum'd<\ do Regimento. Creio que ú da.ndo 0 projec=o a dolmto pol' artigo~'! 
esta a qucsLi'\o. EsLá. tlqui: uma pó-le >er l\ã.o. Nós Mo altCl!'amos nen1Hll11(l. d.:l.~ Su(l.S 
a.cceita. e a ouGra. pód3 .sot' rejeitada, ou on- dispo~içi>cs; c que era let t l'a. A. B. o, D 0 E , 
t.'io ou não sei o que leio. p:LE~<t ·11 chamar-se nrl<~. 1•, 2", a•, 4• e 5'. 

O Regimento diz quo os projectos dcuem i\s proposições serão submt)ttidas a. dcba t.e 
se1· escl'iplas em arlif!OS conciso~, 1lU1J1e1·r1dOs t:tes C!.li:.l.eS YÍnl'ilm; sórnento, 0 que niio 
B conc~bidos nas mesmos lennos em qw: se de- admittimos é quo y,~nha e rn pnragmpllO~i ulw 
'Vem. redf..[JÜ" as leis~ e ass':·onodos po;· setls att· • o quo <.lovia vir em art1go, porq ne a ~sim 6 
tores. 

1 
quo o uosso Regimento p t·cce itmt c 

Emprega a exp!'ess1io-m• igo.-Mais em· 
b(l.ixo diz: «Nenhum artigo do J>t'Qjllcto po· Submctto ao ano critj riu de V. E:c a tlu
rlerá. conte1• duas uu m:tis proposiçõtls inde- vid:J. quo lcv;ulGO c <1uc \' tllc pot' ttma. rocta
pendent(S ont.1e si, do modo que, sujeitas :L mação fm•mal, no sentido de zd:tl' direitos 
discussão e votação, se pos~a adoptar uma o meus, quo Cot•(l.m cc!'~eado;;, porqn:1nto, não 
1'ejeitar a outra.» estando canç<l.do aintb c ospel•a.ntio t!lr 

Este a.Qni cJotém seis, e não pôde conter. saudo ba.st-,\nte pan me n ã.o cr.nçnr nuncC~ 'le 
Do tot(l.l, qne põdo conter o mesmo artigo'! r.xet'Cer to1os os esforços hum;),nameoto pos· 
Vejamos: slvcis par;\ ú·,tl' comb:J.te in-lefesu a este 

«Os pt·oject·~s dovem ser cscriptos em monsb'ú, eu dciltctl'it~ de ter a f.•e ul da.dc r1 uo 
artigo~." e, accres:enta logo adeunto «ne- o Regimento ffi(l Jl~t'JUití ia •\ll dofr .. mt:ll-o 
nhum artigo de projecto poder:t coJJter õur.s mais umr.s dez ou <loze vezos, i.t~ntn.s G,n<ln-
ou ma.is proposições». tas mo pel'rnitth•ia a. dlstri bnição em u.t'· 

Aqui tem seis! tigos de>te aleijão govorn<~mental. 
Estas são dtts tv.Gs que podem ser contiJas E~pm.·o, portanto, •tno V. EK., qnc nun~u. 

no mosmo n.t•ligo 1 toma r.s SJHts deliiJoraçõos no sent ido de res-
Veja.mo.s. Pa1•a. qtw possam ser conthlos tl'ingir <t nossr. e~pl1era tle n.cçãu (apoi<!dos), 

no me m1Q :wtigu, é pt•ociso quu não sejam q1Hl, ao contrario, sempi'O in torpi'Ot:1. o Re
rlas que, recus~ldas umas,poss:tm sot' acceita~ gim coto do accordo co111 n velho ospü·ito li· 
outras. bcral, accoHanrlo ns pra:<Ps da Casa a as con-

«Nenhum arLigo do projecto poJol'll contar sequencias quo l'DSult:~m do modo con1u llOS 
duas on mnis pl'opo~ições indopcoüanks en- no.s l'cgnl<llllOS nos pl'<l]ectos do le i; aeei
trl.l si, de n'udo que, sujeitas J. dh:cus.>iiu e tando, a.iutl;~ mtli~ . ti li~ito que ::-;. 1•::(. nos 
vota.giío, se possa adopt::tl' uma o rojoitar pi•oporeionl\ , todas :ts vor.os ([UO nos clevolvo 
olltm.» . um pt'0jeeto do loi, quo não cotá 1·odlg ido 

Creio, Sr. Presidente, sem rna:or calor on nos termos do i<cgJmcnto,a.crctllto q11e V .Ex. 
exaltação, que o projecto nã.o estJ. nos ter-~ vae providenciar de acc;GrJo Cclm a rninlm 
mos regimcn L:\!lS, para proporcionil.l' aos !'cclamu.ç1í.o o rooct'Yo-mo }l:ll'i.< depois desta. 
Deputados o en~t>jo do exercerem o seu dl· provitlenciu.rcencctar o combnte a este alci
reito de discutil' cada ar Ligo, isto é, cada. ji.i.o parlamontar. 
prop~sição, irlflep~ndente llaquillo que é con- Aguardo o. respost:~. do V. ~~ ~ - (Muito bem 
tido em outros a1•tigos dltas vo~e:~ . muito bam .) 

A alleg-a~ão que se tem fuHo fl'equente
mente de quo o projccto vem do Senu.t.lo não 
pt'Ocodo porque om no~sa. Casa cada pl'O· 
jscto tem dGl ser vestido com us furma.s do 
nosso Regimauto. Em materia do vida in
.terna da Camal'(l., nós temos uma existencia 
d.ivet•sa daquella. c.tue tom o Seaa.uo; as nos· 
liAS prllxes, cs nos~os est.udos codificados, os 
nossos deveres expressos na loi int!'lrna, não 
são precis11 nem CJxactamento os mesmos dD. 
outra Ca,sa. 

O Sr. Pro siclente -Sem ent l·a.r 
a.hsolutt\monte na. p!•ocolloncia das allegações 
feitas pelo illustrc IJopu ta do, rt ue acaba. de 
levantar est11 quost[o d.o ordem, sobre os de 
foi tos quo S. Ex. appnta, Quanto á redacção 
dada. ao art. 2• do Pl'njecto tio Senado, sujeito 
bojo a deb11to, em 2~ discussão, devo dizer (1. 

S. Ex. rt ue n. :\-lesa não póle u bsoluta.mon ll.l 
toma.r as providencias pol' S. Kx. solicitadu:~. 
pJrqua.nto so traha de um projecto orittnd. o 
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da outra Casa. do Congresso, estudado peb 
Commjssão respjlctiva desta Camal'a. e sub· 
mettido á sua discussão. 

A disposição do ait. 133 do nosso Regi· 
mento, citado por S. Ex., regula a norma de 
organização dos projectos elaborados no seio 
da Camari1, pelas l'cspectívas Commissões; 
providencia. sobre caso interno, exclusiva· 
mente pel·tencente á Camara. 

0 SR. BARBOSA LJMA-E n(ls não emenda
mos projectos do Senado ? 

O Sn. PnEsmBNTil-A Meso. não :pôde cla
ramente por esta disposição, n,o receber um 
projecto do Senado, fazer as mmlificaçõcs pre
cisas; as respectivas Com missões, no estudo 
que fizerem destes projectos, indicarão á 
C amara as modificações que julgarem cunve· 
niente, alterando-lhe a redacção, suppri· 
mindo artigos, substituindo outros ou apre
sentando emelldas. 

Não posso, portanto, prevalecendo-me da 
disposição do art . 133 do Regimento, que 
evidentemente não tBm applicação ao caso, 
dividir o art. 2" em tantos outros artigos, 
quantos são os respectivos paragraphos. 

0 SR. BARBOSA LIM.~- Não quero CJ.UO a 
Mesa dívida, ma,s que a Commissão redija. 

0 SR. PRESIDEI\TE - A lvlesa ta.mbem não 
póde se incumbir da redacção do projecto; só 
a respectiva Commíssão póde fazel-o. 

O projecto contém tres artigos, nm destes 
subdividido em parag1•aphos. A Mesa, · de 
aocôrdo com a disposição regimental, paz em 
discussão o art. 2• e seus paragraphos, e lle 
accôrdo ainda com o ar·t. 109 do Regimento, 
dar!l., por duas vozes, a palavra a todos os 
Deputados quo se quizerem pronunciar sobre 
o a.:;sumpto. 

E' isto quo a. Mesa tem a dizer em relação 
á questão de ordem levantnda pelo n obre 
Deputado. 

O Sr. Drieio Fll11o-Peço a pal-r.
v ra. pela o~dem. 

O @r. Presidente- Tem a palavra. 
o nobre Deputc\do . 

-::;;::':5"1E 
O Sr. Bri4:"io Filbo- Declara, que 

não só as considerações do ílluStl'ado repi·e
senta.ntedo Rio Gr ande do Sul, como tambem 
as ponderações do digno Sr. Presidenta, le· 
va.m o orador a tratar da quest ão de ordQm 
levantada p elo illuskado representante do 
Rio GraiJde do Sul, o Sr. Barbosa Lima. 

Não ha duvida. que a disposição elo urt. 133 
do novo Regimento não permitte que Jigurem 
no mesmo artigo do projecto proposições 
independentes ent,re si, de modo que, sujeitas 

,á; disctiBsão e votação, se possa adepta r uma. 
e rejeitar outra., como acontece com os para

.a-ra.p hos c, d, e,{, do artigo 2• do projecto. 

Não se trata; porém, de um projecto da 
Ca.mara, como perfeitamente explicou a 
Mesa. Traia· se de u ma proposição do Se· 
nado. Sendo ass.ini, o que ·compete é que as 
commissões, sempre que '-i verem de acceita.r 
os projectos d<t out~a. Casa, proponham as 
modificações de accordo com o nosso Regi
mento. 

Desde que isso não foi feito até agor:\, o 
orador propõe uma emenda no sentido da 
alter:i.çíio. Sua proposta não terá o eífeito 
immediato, não vtsa o adiamento do debate, 
porque não é um requerimento de adiamento 
não aproveita pJ.ra a amplitude do debate, 
feito artigo :por ari.igo, mas estabeteee um 
precedon te e faz l'espeitar a lei r1uíl rBgc os 
trabalhos da Oamara. 

A emenda é a ~eguint-e : 

~ Sejam ~epal'c\das em artigo as· tlis:poai
~.ões <las lClt tl'<tS c, d, c, /", como dispõe o Re
gimento da Ca.mara. » 

E' antes uma aheraçi>;o de redacçã.o . Ha. 
uma outra que se impõe e que serú. acons~
lhada :pelo Ol•adOl' <llll 3• discussão Si fOl' 
approvuda a a.linea 0 <Lo projecto, pois redí· 
gida como csW., v;\e aw provocar1rila.1·idade. 

Vejamos; 

« As pessoas que tíve;.•em mais de G mezes 
de idade set·ão vaccinaúas, e>:copto se pro
varem de moela cah•l terem so.!Irido essa. 
operação, com proveito, àcntro dos ultimas 
6 annos .» 

Ora, uma cri1Lnça de 7 mczes está n as con
dições exigidas pela disposição que acaba de 
ler. Dcsoja sabor como em rclar,õ.o á mesma. 
so pó de provm• que foi va.ecint~da dentro 
dos ultimas G annos. (nisos. ) 

O Senado j<t se achou ~om direito, que o 
orador nõ.o contesta, do, no Codigo Civil, 
criticar a nossa rodacção o o nosso vei·na
culo. Soja-nos licito tambem não pormitt!r 
que o outro ramo do P oder Legislativo Jll'lr
mitta. quo posst\ viver, durante meia. duzia de 
annos quem tem apena.~ m<~ is de G mezes de 
viela, (Risos. Jfui~o bem. N~1íto /Jem .) 

Vem á Mesa, 6 lida., apoiaila e p osta con· 
juntamente em diSCI1SSão a seguint e 

EMEKI·A' 

Ao pl·ojecto n , 121. .4. de 1904 

Sejam separadas em artigos a.s disposições 
das lettras c, d, e, r; como dispõe o regi· 
menta da Camara.. . 

S<1la das sessões, l tl.e setembro da 1904_;·_ 
Bricio Filho. 

Fica a discussão adiada. pela. ho.ra. . 
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O Sr. Pr-esidente-Tendo dado a 
''·hora, clesigno-p:wa amanhã a seguinte ordem 
do dia.: 

P l'imeír:t parte (a.té z 1/2 boras,ou antes): 
Votação do parooer n. 22, du 1904, sobre 

t\ indicação dos Srs. Bl'icio Filho e· Pa.ula 
Ramos, para que seja a l tcL·ado o ar t , 79 do 
.Regi!neuto rnterno {di~cussão unica); 

Con tinuaç1io da discussão unica do pro
jecto n. 16 A, de 1904, relo.tivo ás omendas 
a.dditiYaS ao projacto D. 248, UO 190~, tlo 
Senado, quo decl<'l'a ser applic:J.vel a dispo
sição do a1•t. I • do decreto n. 938, de 29 
de dezembro de 1902, com referencia. ao 
art. 59, ns. I e 3 d~ Constituição, só nos 
casos do ci bdo a.rt. 59, n . 1 c § 1", ás 
quaes o Senado não deu o setL assentimento, 

· com parecer dn Commissão de Constituiç.ão, 
l-egislação e Justiç;t; 

3•·discus~ão do projecto n. 132 A, de 1904, 
· elevanrlo a Co1lectoría. de S. Luiz, no Estado 

1lo Rio Grallde do Sul, {L catego~ia de Mesa 
do Rendas de 3• classe, com parece!' da Com
missão de Orcamonto ; 

2a discussão do projecto n. 143 A, de 1904, 
do Sen:vlo, concedendo a D. Julieta Dela
m~J.ro, emquanto solteira, o montepio dei
xailo por seu irmã.o, o cn.pitã.o de m:J.r e 
I,(Ücrr:J. Rod1•igo Antonio Dclama,rc; 

Discussão unica do projecto n. 155, de 1904, 
alltorizando o Poder Executivo a conceder 
ao Dl'. José Joaquim de Oliveira Fonseca, 
lento cn.t.hedratico <la Faculdade de Direito 
ao .Rccil'e, um a ano de licença, com ordenado, 
para trata·r de sua smule onde lhe convier ; 
Dis~ussão unica do projecto n. !51, de 1904, 

autortzando o Poder Executivo a conceder um 

anno !lo licen~a., com todos os Ycncimen tos, 
para tratar de sua. s~.ude, <i.Q insp~ctor sani
ta.rio d<t Directoria. Geral dil Sallde Publica, 
DL'. Arthur de Miranda Pacheco; 

Díscuss:1o unica do projecto n. 159, de 1801, 
attLorizauuo o Po(lcr Executivo a conc:~U Ol' 
ao Dr. Affonso Lo pus i\la.chad·~, m ajor mc
dic J de 3'• classe ilo exercito, professor d<t 
Escola. Prep:>ra.tol'Íil. e do Tactica do Hca
leugo, um anno de lice nça , com or, lrmado, 
pJ.r<~ traLaT de sua saude onde llw convier~ 

Digcussã.o 11nica do prt!jccto . n. l57, de 
!00~, tmtori,:tndo o Goveruo <L coot;J. r M 
telegraphH.:t de ta clü,Ssc .José Leopoldlno de 
Vasconcellos Caural como t !Jm]?O do set•viço 
otfe<ltivo, par·a a3 efieitos da a poseni:ul o1·i a G 

accesso, o intersticio tlecorriilo de 7 de mn,io 
de 1sg4 a U de jttlllo de !895, 

Segunda partJ (ás 2 t-'2 ou :J.ntes): 

Ca.ntinunçio tla. 2• di>cussií •) . d o proj~cto 
n. 1~1 A, ue liJO,l, do Senado, b r cando oln·l· 
gatoriü.s em toJa. ~ Rcpublica <1 v;~cci nação c 
revaccin~.ç:'io contr<t tt va l'iola, com par e
cor da, Com missão de Inotrucção e S<tude Pu
blica e· subsi;itutívo do S1'. Uepuh do Er ico 
Coelho. 

Discussão unica do project o n. lG l , de !904, 
app1•ovando a Convençõ.o SanHui<t ru terna
ciona.l, ooncln i ela nesta c,~pito, l aos 12 dias 
do mez úc :jnolto do corr ente armo, polos 
tlelegados uu BrazH c das llcpublicas At•g en
tinn., do lil'nglt:ly e .~o Jlaraguay. com os 
pareceres das Commi ;;sücs 1le Inst r ucçõ\o e 
Sa.ndc Pttblica. o de Diplom<teia. e Tra tados . 

Levanta.~e a so~s:tu :l·1 ·l horas ü 25 mi· 
nu Los <la tu.rde. 

!:l2' SESSÃO EJ\I 2 DE SETJ•::MB! lO DI~ HJ04 

Prusidencia do 81·. P aula Gu.imm·i!Ú 

Ao meio-dh~ proce de-se á clJaniada a que Pedro Pernambuco, Angelo Neto, Arrol cllas 
respondem os Srs. Paula Guiro:u'aes, Oliveira Galvão, Joviniano de C:n•valbo, Falisbollo 
Figueiredo, Alencar Guimarães, Thomaz Freire, Felix Gaspar, Garcia. Pires , Pinto 
A~cioly, ~Vandertoy de ~~ndonça., Joaq,uiln Dantas, Alvos Barbosa, Pa ranhos Monto
PJreB, Lmz Gualberto, Br1c1o Fllho, Luiz Do- Mgro, Heredia de Sá, Ga.lvão Ba.ptista , L:J.u
mingues, Urbano Santos, Eduardo Studart, rinllo Pítta, Peroira Limo., CruvBllo Cav:J.I· 

· Gouçalo Souto, E:loy de Souza, Walfredo Leal, <lo.ntl, Mauricio de i\ breu, Carlo.s Teixei r a 
Trindade, Malaquias·Gonçalves, Moreira Al· Brandão, Francisco Veiga , Bernardo Mori
·vos, Cornel!o da. Fonseca, Esta<lio Coimbra , tciro, .José Bonifacío, Astolpllo Dutra, O:trlos 
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AKN.AES. DA . CAl\IARA· . 

. Peixoto F'ilho, David Campista., carneiro de 

. Re~ende, Manoel Fulgenoio, Olegario Maciel, 
, .Wenceslau Braz. Domingues de Castro, Fer-

reira Braga., Eloy Chave~, Leite de So1,1za., 
: candido Rodrigues, Rodolpho Miranda., Her
·menegildo de Moraes, Jolquim Teixeira 
Brandão, Bernardo _.\ntonio, Costa. Netto, 
Aquino ·Ribeiro, Carlos Cavalcanti, Pa.ula 
Ramos, Abdon Baptista, Soat•os dos· Santos, 
Marçal Escobar e Barbosa. Limn,. 

A bre·se a sessiio. 
E' lida e posta em discussi'i.o a acta.: 

O Sr. Bricio Filho- Sr. Pre8i
<1ente, quando orava hontem o Sr. D~putado 
Barbosa Lima, em urna. questão de õrdem, 
dei um aparte (]lJe vem lioje publicado de 
modo a não eJI;primil· perfeitamente o meu 
pensi:lmento. Por isso venho pedir <t Mesa. 
que faça a devida. rectificação. 
. Seja assim redigido o apal'tc : «O quo

ciente de· 212 por sei~ é menor do que 36)>. 
Vem :t mas[!. a seguinte 

R.RCTIFICAÇÃO 

goas continuava a ser cobrado .o se.llo esta
dual, e eu que em .Matto Grosso jil. nã.o se' 
cobra,va esse se!lo, e era obvio que assim·. 
a !li r e procedesse, desde que se tinha refor
mado o regulamento estadual Jlara pol-o de
accordo com o regula.monto federaL 

Como eu não tinha. querido que a minha; 
simples informação fosse tomada. como des
approvação ao acto do meu illustre amigo· 
Sr. Sigismundo Gonçalves, honrado gover
nador de Pe,•nambuco, tive a franqueza de· 
declarar Jogo om s~guida. que eu, pessoal•· · 
mente. considerava inconstitucional a. lei do· 
Coog·t~ésso que tinha o:Jiscriminado a. re11da 
em relação ao imposto do sello. . 

Vê v. E:oc. que, assim corrigidos e cxpll
eados os meus apartes, elles t eem significação ... 
ditrerant) daquella que as3umem do modo· 
pelo qual estão exarados·no megmo discurso. 

O s~·. Eloy Ch<.'l.Yes - Sr. ):>resi
dente, o illuske repi'B3eahnte de P ernam
buco, que llont~m ocmpou a .t ri buna da. Ca · 
mar:-.,o Sr. Teixeira de· Sá,continuou a affi'r· 
mo,r que o Estado lle S. Panlo 6 taml:lern: um 

1 daquelles que continuam a ter em seus or
çamentos determinadas disposir;ões,por J11!li(} 

Sejil. a>llim radigido o u!Umo apcl.rte flUe das quaes é :-o.bt·a.~? o sell~ cst:td~~t ~::!u:g~. 
n :l sessão de hontem proferi quando Ol'U.Yil cumento.s SUJ&Ltos a taxaç~o fede , . " 
0 Sr. Ba.J•bosa Lima. na. qtZestão de orden:;; uma , le~ j.o Congresso lDtGl'pretativa d;1. 
por s. Ex: levantad~: Constttutç-ao. , , . : o·s,·. Br icio Filho- 0 quocic;E'I.te fle 212 V~nho affirm;tr que S. Ex. labor~ em 
por 13 é menor do que 36 . cqurvo~o . Desde que o CongrCSllo Nact~ua.L 

,. determlUou quaes os documentos quo devlazn 
-Sala das Sessões. 2 de setembro de 1904.- ser exclusivamente s11jeitos ao sello federal, 

Bricio Filho. o EstadO de S. Paulo, com pl'o.iu izo grande, 

O Sr. Gosta Netto - Sr. Presi· 
denLe, tambem eu tenho reclamação a l'a.zer 
üm relo.ção n.o modo pol' que foram a.pallha
dos. alguns apa.rtes meu$, proferidos quando 
orava houtem o Sr. Deputado Galdino Lo
l'eto. 

. Quando S . Ex. :tffirma.vt~ que nenhum Es· 
tado da União havia tomado om considera.
çi'i.o lli~lei foderal quo discrimina v(~ o imposto 
do sel!O''ém feJeral c estadual, eu, aomo sim
ples informação, obset'vei a S. Ex. que o' 
Esta:do de M:ttto Grosso reformara seu ragu-' 
lamento para pôl-o d~ a.ccot•do com as exi
genoias dessa. lei federal. 

Creio que semelhante observação fui t am
bem feita pelo St·. Deputado Eusobio de An
drade em relação ao Estado do Alagoas, em 
aparte que igualmente não figul'a no dis
curso. 

Intarpellados nús ambos sobt•o a especle 
de sello que se pa.ga.va. nos nossos Esta.dos 
sobre prooara.Qão passada.:.por t'unC<Jionarioll 
estaduaes para recebimento .de vencimen~il 

.em thesourarias estaduaes, inforlnou o Sr. 
Deput1do Eusebio de Andrade que em Ala· 

retirou de seu orç:nnento as verbas· corres
·pondentcs a essa rcml<t . De sor te que posso 
affitmr:n• Qlle S. Paulo JJií.l.i se Tovoltou em 
absoluto contra ess:t lei do Congresso o a o· 
tos a el!a se suhot'Llinou piltl•i uticamente,. 
tendo ali,ís um prejuizo annu<.~ l superiOl' a 
600 contos . 

Venho fh:wr ossa declara.çi'i.o em visto. do· 
equivoco em que S. Bx. e$tll. layora tldo . · 

Em seguida 6 app1•ovada a a.ota da sessão· 
anterior. -
Pass~·:Je ao expodiento. 

O St·. Aleneu.t• Guirnarües.· 
( 1.• Sec,·et(f. ;·io ) procede á leitur a. dJ se• 
guinte 

EXPEDIE~TE 

Ruquol'nnontos: 
De Antonio Benedicto de Cerqueii•a. Leite. 

2• cadete do 35" de voluntarios da Pa.tr.ia, 
pedindó vagamento da soldo de Cll.mpanha a 
que se j11lga com direlto.-A's Commissõos. 
de Marinha e Guerra e P,e Ol•ca.ment o. 
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De Ma.thilde de castrô Pereh·u. Sodré, pe-•.póde distribuir força.s de eJWI'1lito can· 
din. do·:r.eleya~ã~. da · prescrí~çiia em. ~uc . diz1 forme julg<W mais con venieotc aos interesse~ 
ter incorridO p:.,r:; pzreepç<lO do melo-soldo do pa.iz, · · 
rél.ativo á abril dó 1885 até julho de 1903.- , . . 
A' Commissio de -Fazeu<la. e Iodustrias. O S~t. HER.MEN~<JII.oo DE liio<tus-PerfOI-

De Albina. Silveira. dil,. Mottn. e outra. pe- ta.mcmo . . 
tra, pedindo })CD~lio .. -A' Commiss'iio de.Pon· 0 Sa. vVE:>CESLAU BRAz-PoJeria. li-
SÕCS o Conhs. roitar a isto a minha ·resposta. á. pergunta d()· 

.. meu nobre collega sobre a. ida de um capitão 
'fçlegl'a.mmas : para Goyaz, cil'cumsta.ncia a. quo· S. Ex . 

. pa,rahyba., 1 ·de sotemúro d~l !904- ·Pr.:l· ligou tão g1-an-:le importa.ncia. · 
sidento Ca.mar.1 D:Jputados -'Rio - Iua.ugu- o Stt. Hr:R~m:-<WiLDO m : Mon.I\Es-Não 
rntla. hoje primeira sosslio or<linari<t · <!~ lo- foi propt'il\men te q~anto <i _i,Ja do. capitão, 
gisla.hm.1 Assemblca Legislativa, perante a ma.s quanto f1. ot•dem ,[o reeeb :1' ma.1s volun··
quul li mensagem,....;. Cordi<\eS sa.ud~õcs.- ta. rios, a.l\\m dos que já. tin\u recebido. (H o: 
JogtJ f>t:J.'eg;·ino, presideot!:! <lo Estado. - outros l!JliO'Ies) . 

Inteirada. o SR. we~cE>LAU BR~z-Com rolttçã.o a. 
Rio Compl'i<lo, 2 de setcmiJro de 1904 - este assuJupto, st,be o aobt•o Dep~lt:tdo quc

Dl:'puta.do Al<>ncar Guimat•f:ie~. Po1• d.oeote dut•anto muitos twaos este,: e eshc1onado em· 
não posso compa.rcee!'. Peço justificar falta . Goy:1z um batalhão Ll.o ex;;t·cito. 
-Pttula e Silvtt. - lnleirada. Por occ..1.o~ião da execução do plano do gc .. 

néra.l Ma.llc t, de coneeotra.t:.ão de i orças, esse-
O . S1.·- "Wenceslau. Braz (') - ba.ta.lhii.o foi retil~J.do de Goya.z, vindo para a. 

81', . Presldo:ltc , venho correspondGL' <~o C<Lpit<\l. · 
:J.ppello feito pelo il.lu~tre Deputado por 0 Sn. B~;:Rl'ARJH> ANTONtO-Sondo ne;sa . 
Ooyn.z, o meu i! lustre collo,;;o. c amigo, o !:it' . occ<loSiii.o accus:~.dv 0 Sr. Rulltõos pot• consen· 
Hel'menegildo de Mor·aes. ti r na roLiL•a.cia. rlo mesrno. 

QLnndo lHJ. dia~. Sr. Prcsldeutc, t ive de 0 81,. \VENCESLAU BttAz-Val'ia.s ,:recla.· 
responder aos quesitos formulados polo Il)eu ' "' d 
uobl'e amigo e collega, rcpt-esencante da. mações insistentes for.1m feitas no se~t!ht e-· 
Bahia, o Sr. E_: uardo Ramos, tive occasíão voltar o btttalhão. mas o Govel'no na0 -pod~;~ · 
dn qtzer que me parecia il•regular 0 prece- attender. emboro. estivesse certo da .conve
doutc que se abria. visto qno destoava por oiencia de ter a.o rocoos uma companhia do 
completo do regime o vigatne e porque me guerra na.quello Esta.do,, qne, _arast~do como.· 

· · t 1 - J' t d é, tol·oa. necessarin. a ex1stenma. a.lh de uma. . parecm uma. lll erpe l::tçao in. trec :tdirig.i. a. força para attender a.J,S interesse.; federMs . 
ao Execut.i v o por intennedio do leadm· (la .que o~Ltem lá, como ovs 011tros Estados. Carnil.ra. · 

Declarei ta.mbom, S1•. Proai<lentc, quo a. o de~taca.monto c:<istcnte em Goyaz oN~ 
l"Cspos·t.a. f}Uedu.va a S. Ex. u1io import:wa. a. insufficiontc para a.ttoodor a. o3te SOI'ViÇo, 
J'Cspoosabilidade de rc~ponder sempr.J em tendo tido o Goym•no necessidade de tomar · 
circumsta.ncia.s ide,o.ticas. Rc.;pondi po1• ho- providencias no sentido de a.ngmonta.l-o. 
men:tgero a S. Ex. Por outro lado, com :L recente l'.emossa. d0. 
V~11 rospondei·, tamtcm por esso motivo. forças p•n•a. 0 norte, tor.nou se tndtspc~savet l 

:w illustl'o l'opro.:;entn.nte <lo Goyaz. a. a.dml>são de vulunta.1•1os; neste sentldO fo-
Eu podoria, Sr. Presidente, em resposta ram dirigido.s orJoos pa\'<1 t~dos o~ Eli'a.dos, · 

a S. F..x., ehama.r unira c cxolusivamcnte a inclusivo o de Goyar. . 
sua ~ttenç'iio pa.i'<L o al't. 48, n. 4, da. Const1· Mas, com relação a Goya:z;, o numero de · 
tuiQão federal, que dá ao Govorno a. compc- voluntariosa a.dmittir lo i limitado a 50. -
tencia de .adminlstrar o exe1•clto e a armada, Até hoje, segumto informaçõ_es CJ~e ten~w,. 
f:u;endo a Jistril.Juição das forças como julgar apenas fora.m a.l~t.ados 40 ou 4o vol1lDW._I'lOS: .:. 
mais conveniente aos interessas nacionaes. De modo quo estã,o actualmeote e.tq qoyaz . 

65 pr<was; 20 do destacamento allt e:ust~n
te e 45 ultimamente. ;o.J;sto.das, tood() zdo· · 
para. lá. um capitão,prd,Yâvelmantc p~ra di ri· 
gir a companhia quo sc. h a de· orgamza.r. 

O SR. H&Rl:!ENEGILDO ~oR.\E3-E eu reeo
n!tr.ci jsto , hontem, no meu cliscurso , 

0 Sn. WENCESLAU BRA1.-Esta compe· 
tcneia 1l privativa do Executivo c, portu.nto; 
nfl.O' está na dopondencia dos governos locaos 
o dos outros poderes. O Govoroo federal 

... (•)· Rflto di~eitUiO não {'oí rc\·is:t11 JtClo Ot•ndor. 
Vo, V 

O nobre Doputl\dO .faltou ainl:J. em inter
venção. 

COm rotação .a e>so assumpto, direi uolca.
men~ ao nob1·c Deputado que · os ca110s de · 
íntet•vonçlio eatão limitu.doe ·ao nos.;o pacto · 

Hl 
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fundamental; ar t. 6° c seus quatros. p:wa.gra-. 
~~; . . 

· Si se der um destes casos, ê natural que o 
Governo federal tome as providencias indi· 
cahs na propria Constit uição. 

O Governo cons;mnte com .o sem passado, 
saberá cumprir seu dever. 

Ditas estas pttlavl'as, sento-me certo de 
. que dei as informações pcdiilas pelo · illustre 

Deputado. (3luito ú~m; muito bem.) 

O Sr. Herrnen.egildo de Mo-
·r aes-Peço a palavra. · . · 

Por outro lado;a Cam:wa resolveu em sua: 
sabedoria, contra o meu vot(), não mandar o 
projecto á Commíssão de Orçamento, o que 
aliás foi requerido por dous dls tinctos mem· 
b1·os desta Commissão. 

Por esta maneira até agora. o projacto tem 
apsnas dous grande.> prestíg ios: um, é da 
ma.~cl'ia do que elle s0 oecnp:1 ; o Olttro, 6 o 
valOl' incontcst:l.vel dos membros desta Casa, 
que o a.ssi ~o aram. · 

Mas a...o:s1m nã.o póde ser; é neccssa.río que 
~clarecimeotos novos, positivos e conclu
dentes venham . auxiliar a discus.9ão desta 
m•\teri", que deve merecer a a t1.enção m<tis 

O S1·. P1·esideute- Darei a pJ.la.- concentrn.da e à mais implroial da Camara 
vraa.o nobre Deputado depois que ti verem dos Deputad•lS. (Apoiados.) 
f~tlla·.to otttros orado1·es que se acham in· Não pretendo, Sr. P t•t!siJente, com este 

· scJ•iptos. · meu l'equerimen~o pt·otella.r de maneira al· 
Tem a pa.Iavr:t o Sr. Abdon Baptista. guma o aud:tmeuto do projecto de l'eformn. de 

tarifas . Dovo, rorêm, diwr. como roembl'o 
O Sr. A.bdon Baptista- Venho desta Casa, quB en nã.o coucol'rerei por ma

·pedír á honrada Mesa, da Ca.mara que, pelos ncira a.lgum11. para que eJle t enha ;tqni a ce
meios ao seu alcance, obtenha. os trabalhos leridade de.sojada pelos seus illustres a.utore3, 
de estatística rcla.ti vos· á importação e á ex- nem a. velocida.de p1·etenrlida., nã.o só pe:la.~ 
porta<;.ã.o de to:los os pontos da Republica, indus~rias r eaes, solidas e. progressiva.s, esta-
· correspondentes aos a.nnos de l 901, 1902 e be.lecidas em nosso paiz, ·c:>mo a •elocidade 
'1903, · que já devem estar organizados na impaciente p t•otendid.a por induski::~,s fu.nta.s
respectiv<t Rep<~rtição de Estatística. Com- ticLtS que ambicionam a brigar-se á sombra. 

.mer·cial. · de uma tarifa ultl·a-proteccionistD.. · 
·J· <;>.,~m a que me l)l'oponbo é habilita,1• a Dtwo mais dizer, St·. Presidente, que com· 

· ·CaW'-''ra,. com a diskibttiç..<to <lesse tr<tl:la.lho prometto- me desde jil. a n-p1•esentar em occa.
por tdilos os Srs. Dcp ttto.dos. p~ra ter sião opportuull. um raquerimeoio para que 

:perfeito conhecimento desses dados lwtes sobre o projecto seja. ouvido o G•)verno da 
'·que volte á discussão o pt•ojecto de reforma RepubUca. . . 

das tar ifas aduaneiras. N ós não pJdcmos estudar, discuti L' c votar 
Estulla.ndo a.ttent<nnente, Sr. Presidente, o pt•ojecto e~clusiv<1.mente sob o ponto de 

este projecto, eu me eocontro com uma ft·e· vi st::~ do protecioniilmo. Este projecto t em 
.quencia des:tnimadora. em grandes dHfiou l· urn lado importante: o das disposições fisca.es, 
·du.des pa.ra firrna.r o mett juizo a. respeito de a respeito do que o Governo deve ser ouvldo. 
; ta.ntos pontos modificados pelo pl'<>jecto e Tem tambem um outro l ado, s1·.·.P1·esidento, 
tantos outros mencionados .POr ellCl . quo não uos deve csc<Lpal', qu.e nãô deve se1· 

E' possivel que essa diJR~uldade resulte d;~ desprezaclo por nós: é o la :lo da nossa poli· 
:fraqueza. da minha intelligoncla. (Não o.poia- tica. atlua.noira interna"Jional. 
.dos.) 

Neste caso, v. Ex. ainda prestará. um Diga-se o que se qulze;·: nós não podemos 
,grande serviço ã. Camara., e narticularmonte pôr de lado esta. face da questão que int.e-

"' ress..1. de pe1·to á. politica internacional, n.em a mim, concorrendo para que eu seja escla- d h · d 
-recido sobre·materia. de tanta. rolevarici.a.. me preocupa esse :rumor que an a a i ; · e 

E' indubita.vel, Sr . . Presídente, que este que plenipoteDciarios est rangeiros p reten-
dem fazer p1•essã.o sobre nos a propo.~lto 

projecto até agora tem estado dosacompa- desta mataria. A Camara não se deixará. 
nbado · de esclarecimentos, de in formações, impressionar POl' isso, mas nem pot' isso se 
que são neoessarios p;~ra oregu1wandamento dehará arrastar, estou certo, por senti
da discussão e final votação. v. Ex . gabe que a iltustrnda. e competente mentos que nã.o sejam os !llais consentaneos 
Commíssão de Tarifas não se julgou obrigada com os interesses aduaneiros do pa!z. 
a. dar parecer sobre os detalhes 'do projecto. Nós não podemos deixar, na adopeão de 

Pot• esse lado, a Camara. não sabe muito um projeeto de lei aduaneira, de pesar cit'
bem, não esta porfeitamcot.c l1abilitada. a cumstanciada.mente :ís noss<~.s boas relações 
apreciar com a. rapidez que as discussões oconomicas com os paizes que toorn t ratados 
oxlgom quaes são os pontos a.cceita.vois,e commet•ciaes comnosco ou possa.m vir a 
quaes os pontos não acceito.ve!s do projee}io·. tel·os. 
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.Pores te lado, eu tambem entcmdo, St·. P~c-~ cer lwntem, quando dirigi::t, n1io umn. inter
' 3idente, que o Governo de-ve ser ou v ido solJr<J pella2ão, mas o ~eu pedido a. S . . Ex., que 
o projeclio de tar1fas. -eu nao tl.esconbecta,, a compete nem do G')· 

Nestas circumstancia.s, convencirlo destéll veroo Fcllcral em dispor das forças feder~.~s 
necessidade, nKo só peço a. V. Ex. Que sejam1 segundo jttlgrcsse com·eniontG aos into1'os
distribuidos aqui os tra.ballws d«. Estatístic'\ ses nacionaes; mas <1uo nas circumsta.ncia.s 
Commercial, como desde .i~ declaro quo, especiaes om C[UO se ac!Hwa o meu Estado, 
quando o projeoto -voli;ar ;í discnssão, (l.pl·e· ou tinhil. o dever de inquerir«. ra.zã.o por q tre 
sentarei um rcquorimontc~, para que ;;obre esta.vu. sendo augmentado de um modo tno 
elle seja ouvido o Governo. desproporcionc.<lo com as exigoncias do sor-

g• o que tenho a. dtzer. v1ço o con tmgcute federal do meu Esta.drJ. 
Espero que V. Ex. ou mesmo a Carnar~. . Devo dizct quo o rtnc me hav ii\ o:1llso.rlo 

. si a Mesa não se julgar hrLbilitnda a resolver certa approhcnsã.o nào err. •\ ordem que eu 
pOl' si, accoite o requerimento, convencido jã. conhecia de acceit•u· o co1\1.ingonl;e 50 vo· 
de que, assim fazendo, só tenho o intuito üe luma,rios, m~s a_ loco.l d'O P ai::, ~ue diziot 
coneorrer para o bom andamento do pra- que, :\.lém destes nO volunt:Lnos <Occe1tos c que 
jecto. (A.poiados ; mt<ito /Jem.) haviam oleni.do o nmneeo de pr:1ça.s ~\ 70, o 

Governo ha.-ia, lla.do ordens para serem acooi· 
tos mais voluntal'ios . O Sr. Presiden.te~V. Es.. queira. 

mandar o requerimento por esct'ÍIJtrJ. O S1t. \Vc:xe~-:sL.-lo Bc~A~-A autoriza.f;ãa 
Vem ;'L ivfBSa, é lülo, a.poiado o sem à')l;ato foi par(t admis:São de 50. 

en~errado, ficando adiada a votação, c- SB·I 0 SR. HElmEXEGILDO DE. ~lORAES- Um:J. 
gmntc ·vez que nenhum fundamento tem a Loca. l do 

REQU~UDIENTO 

Requeiro que, por intermed.io d<> 1\ksa, a. 
Camara requisite os trabalhos da. Repal·ti
ção de Estatística Commerclal, relativos á 
exportação e importação em todos os ponto:; 
da Repub!ica durante; os aunos de 1901, 1902 
e 1903, para serem dist ribuídos po1• todos os 
Srs. Deputados como nm elemento de infor
mação po.ra a 2• discussão do projecto de ta
rifas. 

.Sala. das sessões, 2 de setembro do 1004.~ 
Abdon Baptista. 

O Sr. 1Iermene,gil€lo de l\lo
:raee-Sr. Presidente, venho a.gaadecer ao 
meu distincto amigo, o íllustre Zeadc;- desta 
Co.sa., as ioform:cçõus que gentilmente acaha. 
do dar-mo, attendendu ao pcdtdo que ltontcm 
tive occaslKo de di.ügü· dest«. kibuna a 
S. Ex. 

Disse S. Ex., no como~o do seu cti.scurso , 
que _podel·ia. limiia.r-se a responder-me que 
o Governo Federal póde livremente dispor 
das for,as federaes confurme acon,;elharem 
os interesses nacionaes ; m as que, e m atten-

. çã.o a. mim, o quo me penhora sohromodo , 
· diri;J, que as ordens expedidas pelo Governo 

Cl,U relação ao engajamento de -volnntal'ios 
no meu Est11.do, são determinando qtte o 
contingente federal em Goyaz, r eceba a penas 
50 volun.tarios, fictlndo por essa. fónna ele
vado a 65 o numero de praças da gnat·níçiio 
dé Goyaz, numero este necoss:wio ttO set•viço. 

Fico sati~feito com as informações que 
S. Ex, acaba do dar.me ; devo, no entre
tan to, dizer que eu fui o primeiro a reconhe· 

O Paiz , fico trauc1nillo, confiando na pa.Javt·a 
hoUJ'ada ilo meu nobre «.migo. 

Aproveito ~l opportunido.de de o.cllar·me no, 
tribuno., Sr. Pcesidcnte, para dizer que, não 
me sendo possivol, pelos r2snmos quo hoje l i, 
do tliscurso hontem profe:ido no Senado pelo 
sr. SonMlor Ut·hD,no ,le Gouvfu, sobt·o nego
cios politicos de Goy ar., dos termos exact os 
da twcusa.~,ão f ormula.da por S . Ex . con tra o 
honra1lo Presidente do rnen Estado , aguardo 
a public<v:â.o u:>. integ-ra do referhlo dtscnrso, 
o que peço J. S. Ex. o façn. com tlrevidn.de, 
par·a d<\r-lhe conveniente r~spo.; ta. . 

Era o que tinha '' dizCl'. {ML< oto bom ; 
1-HJI-~it o {ieJa.) 

O Sr. _<\..ngel o Neto- Sr. Pre
sidente, por motiYo de molestia. grave em 
pessoa car:.\ do minha família , rloix:ei de 
c ~Jmparocer ás uHirnas sessões, do modo que 
não ouvi o discurso prof<:wülo pe lo Sl·. Arro
xellas Gall'ão e pubUcado no Dia.-io do Co>~ · 
g>·esso <t(J hont~m. 

Fa.~o esta decla ração, Sr. Presidente, por· 
que, si ac1ui cstiYcsse, tm•ia. protestado im
mediatamente , eomo fez o meu nobre col· 
lega Sr. 'Nunderley do Mendonça, contra o 
que d1sse o Sr. Arroxellas G<1l vã.o, desde a 
primeira até a ultima pahwra, tão falho de 
provas e de nrdade historica, tão cl.J.eiu de 
falsos conceitos, foi o discut'su ele S. Ex. 

Mas chego :t inda a. tempo de oppo1· embar
gos <is injnstas phrases a.rtui pl·onunciadas o 
otfensivas ao caracter dos illustros Scnn.
dores Mano.-:l Dua.rte e Bernar do do Mon
donça Sobrinho. 

S. Ex., o Sr. Deputado :por Ala.goas, não ê 
um inconsciente ; deve, portan to, conlle~m· 
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'bern ó valor c a significação dos VO(}a.bulos 
que emprega. Disse S. Ex. que os Srs. Se..,. 
nadores Manoel Duarte e Bernardo de Men
donça Sobl'inho · não tinham aut01·idacle 11w1·aZ 
e autoridade política pm·a fallar a respeito ela 
·integl"idacle da constituição alagoana. 

0 SR; ARROXELLAS GALVÃ.O- Expliquei 
esta minha expressão. 

0 SR. ANGELO 'NETO- 0 q UC está DO. dis · 
curso de V .. Ex. é o seguin·te ... 

0 .SR. ARROXELLAS GALVÃO-V. Ex. tenha. 
a bondade ·de ler o final do meu discurso, 
que a~1i está a expli(}açã.o. 

0 SR. ANGELO NETO - ••• refc·rindo-se aos 
Srs. Senadores Manoel Duarte e Bernardo de 
Mendonça Sobrinho: «S. Ex. não tem, · pol·
tanto, autoridade moral nem poli tica, como 
nãJ tom o Sr.Senador-Bernardo de Mendonça, 
pa.ra fallnr a l'espeito da int(.'gridade da 
constituição alagoana.» 

Ainda mais, S. Ex. fazendo seu um con
ceito de Proal, d:sse : «Ha, porém, uma 
cousa que todos nós conhecemos: ,.é a.paixão 
partidaria, é o adio político de que estão 
dominados os nossos adversarios:,odio politico 
deque dizia Proal qt~e- e capoz de tira1· do 
espirilo do paciente todas as noções do justo, 
do bom e do lwnest@». 

0 SR. ARROXELLAS GALVÚ>'- Isto é uma 
verdade. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE- Apoiado. 
0 SR. ANGELO NETO- Fazendo a applica

ção de tal conceito, temos os Srs. Senado1·es 
Manoel Duarte e Bernardo de Mendonça 
Sobrinho despidos das noções do justo, do 
bom e do honesto ... 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO- Pa1•a. fallar 
sobre politicn de Alagoas, são su-speitos. 

0 SR. ANGELO NETO - •.. e, portaqto, 
no entender de S. Ex., são aquelles Senado· 
res uns políticos mâos,injustos e deshonestos, 
pois outra illação não se póde tirar <las pa· 
lavras do nobre Deputado. 

0 SR. LAMOUNIER GO.DOFREDO-A respon
sabilidade de que íalla Proal ê a responsabi
lidade criminal. 

0 SR. ANGELO NETo-Mas o Sr. depu· 
tado por Alagoas appHcou ao cas:> politico 
es·tas palavras de Proal. . 

0 SR. MOREIRA ALVES-E' uma arma de 
dous 'g'umes. (Ha ouh·os opartes.) 

0 SR. ANGELO NETO~S1•. Presidente, não 
quero e nem devo entra1• no terreno da re

0 SR. ANGELO NETO-'-Não; Sr. Presi4ente •. 
porque-tenha receio dos ajustes de contas .. 
quo as ques1ões pessoaes acarretam, mas
porque· ellas dizem mal de nossa educação
politica, nenhum provoito trazem aos traba~ 
lho.s da Camara, o, irritando -o debate, podem 
chegar a consequencías desagradaveis. · (A.po~
ados;) 

Por isso, limito-ma a dizer que os nob1•es 
Senadore-3 por Alagoas desprezam,- por .:c·om
pleto, não ligam a mínima importancia. aos 
conceitos que possa formular a seu respeito 
o Sr. Arroxcllas Galvão. · · ·: 

O SR. ARROXELLAS G~LvÃo- Nãq. ligo 
tambem importancia aos conceitos de V. Ex:. 
e de seus companheiros. 

0 SR. ANGELO NETO-OS Sen:1dores p01' 
Alagoas ,já de S. Ex. experimentaram a sen,_ 
sação do elogio e da offensa. ; sabem, por
tanto, dar o devido valor <is palavras d0· 
nosso ad vus:1rio. 

0 SR. ARROXELLAS GA.LVÃo-Como eu dou. 
aos conceitos de V. Ex~ 

0 SR. ANGELO NETO-Ao contrario direi :: 
sob1'a aos Sent\dores alagoanos autoridade 
moral e pulttica para fallarem deate . ou 
daquelle caso constitucional ou não, quer se 
entenda com o Estado a que pertencemos, 
quer com qualquer outro da Federa.ção. 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO - EUes úão 
tinham benção de animo para tal. 

0 SR. ANGELO NETO-E' para admira.r, 
Sr. Presidente. que só depois de nm mez do 
publicados os discm·sos do nob1·e Sanador .po1· 
Alagoas. merecessem clles Eómente agOI'a 
contestação pur parte do illustre Deputado .. 

0 Sa. EUSEBIO DE ANDRADE-Só respondeu 
ao discurso do .Sr. Manoel Dua1•te. 

0 Sn.. ANGELO NETO-Não respondeu tal, 
Pjrque e::>so discurs) não foi publicado na 
integra e sim em um pequeno resumo. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-Tanto quant0 
~astou para nos orientar a ·r·espos t:t. 

0 .SR. ANGELO NETo-Demais, O honrado 
Senador Manoel Duat•te tratou exclusiva
mente da questão consti!ucional o não desceu 
a detalhes, occupando-se de factos politic·os, 
como fez o Sr.Deputado Arroxellas Galv~oicujo 
discurso aliás, em ·defesa da situação domi-. 
nante de meu Estado, foi · pallido, fl'io, des
pido de provas documentaes e tardio. · 

O SR. ARRO:X.ELLAS GALVÃo-Na opinião 
de V. Ex. 

taliaçã. J pessoal. .. 
O Sa. ARROXI'lLLAS 

causa alguma. 

o SR. ANGELo NETc--Como os Srs. De
GA.r.vÃo-Não retaliei putados conhecem a defesa produzida pelo 

Sr. Arroxellas Gatvão·, como ·íguálmenté'·eo~ 
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nhecem . os discurso3 do Sr . . SJnador Ber
n~r4o de MondoQça, proferidos com a maior 
claroza conl.ra o governo e a situação pJli
·tica dominante em Alaguas, considero-me 
desobl'igado ({e renovar os factos que 1oram 
articulado:! na ou~ra Casa do Cong.·essJ c 
passo a dar a minha simptes opinião sobre a 
questio da incJnstitucionalidad.e do governo 
do meu E:5taúo. 

ao governador effectivo, qu~r ao govcr
n<tdor ·interino; po:·qu:e o fim da lei foi 
evitara intluenci:i dos depositarias do pJtler 
pa.~·a uma eleição de parentes, dcsvirtuaudo 
assim o r0gimon repubUca.no. 

Esta magna questão já. fui sufficien.tem~mte 
de.b:ttida, quer nl. imprensa, quer no SenJ.do. 

'Ac'['ed.ita.m, poryen tura, O.:l meus collegas, 
advcrsarios políticos, que haja quem uc:;co;. 
nheça quo o actual gvvcrna.·im· foi eleito 
contr~ a disposição cl-n'a., expres~a e termi-
nante da C.mstituição ~ . 

O SR. Er.oY CHAvEs dá. um aparte. 
O Sn.. ANGI~L'.> NETJ - Obriga.dissimo. 

Compamnlo-se, St·. Presidente, o di:ipositivo 
est·_tdual co:n o da Constituição Feder1.tl, 
art. 47, § 4", vê-S) que o espirito de ambos 6 
prohibir ·~ eleição· dos pat·ento3 indicados, 
seinpe-a tlue o pw·enL govern:vlor ou pre
sidente conserva~· o wrgo, embor,~ tempo
raria.mente afa.stado dcll.c; porque, Sr; Pl'e· 
sHcnb, só no ca8o de perua de ma.nllato é 

o SR •. ARito.XELLAS GA.LVl->-N-.<w apoi:tdo. que desapJnl'ece aquella iofluenc:a perni
ciosa, que as leis basicas quizeram eviü1r . 

. O Sa, ANGELO NETO - E' um não apoiado 
paUido e di()tado p:;Jas con veniencias pai' ti
darias·. 

Diz a Constituição de Alagoas no seu ar
tigo 55, n. 4: «não podem ser eleHos gover
nador e vice-governador os ascendentes, dJs· 
cendentes do governador, seus ü·mãos e 
cqp.}lados durante o cunhadio, na .época da 
eleição.~ . • 

o. Sit. AR.ROXELLA.S GALVÃO-Na epoCt'T, da 
eZeiçã(). . . . 
·a sR.: ANGELo NETo- Vejamos qual o sen

tido desta expressão- do gouen1.ador, na 
epoca da eleiçao .. 

Esse governador, Sr. Presidente, será 
sómente aquelll} que estiver no exercício do 
cargo, ou mesmo o governador, afastado tem
porariamente do exe1'cicio por qualquer im
pedimento~ 

· E' . claro que. pela lettra do texto, é · o 
governador e não qualquer de seus su.bstitu
tós, qüo pelo exercício provisorio das fun
cções de governador, não adquil·em esse 
cargo. 

Não se pôde de bo:1 fé argumcnta,r oru 
sentido opposto. ( ;lpa1·tes.} 

O contrario seria. a annullação completa. 
dos preceitos coustituciona.es em analyse, 
úcsdo que, pala sophisma de uma licença, 
o governador etfectivo deinsse o exercício 
do cargo, justamonto para. satisfa.zer os seus 
desejos, isto l\ eleger para. subs~ituil-o um 
irmão, tJrnando assim o governo, que deve 
ser do povo pelo povo, em uma. successã.o 
de família. 

Isto, Sr. President~, foi o que se deu 
no Esta.'lo de Alagoas. O . Sr. Dr. Eu· 
clides Maita p:tssou o governo · a um de 
seus substitutos legac.s em 3 de abril ; D() 

dia 12 do mosmo mez realizou-se a eleição, 
c dahi a oito ou dez tUas reassumiu S. Ex. 
o goveeno, :presidindo a apuração da Qleição 
do seu digno irm·ío, o Sr. Dr. Joaquim 
Paulo, cuja investidura no governo do Es· 
tado U.e Alagoas, a meu \'er, . fere do frente 
o texto constitucional c1 ue declara : 

« Nã.o p:>dcm sor eleitos governador os 
ascendentes· e dosccaden tes do governador, 
neus irmãos o cunhados, dur<:~.nte o cunha,dio, 

OSa. ARR.OXELLAS GALvÃo-E' uma dis- na época da eleição. » 
tincção arbitraria CJ.l1C v. Ex." não pód.e · Ag n•J., Sr. Prosidente, a questão· d:t int!ll' 
provar. venção. . 

O SR. EusEBIO DE ANDRADE- V. Ex. cs
queceu-3e de ·ctizer que opodcr competent~
reconheceu este governador, que·ha anno e 
meio se acha no podm·, sem protesto, nem de 
V. E:{. 

0 Sk. ANGELO NETO - Si eston }lrovancio, 
como não posso provar~ 

-ÜSR; ARROXELLAS GALVÃO- Refere-se a 
gov~rnador do Estado. 

0 SR. ANGELO NETO-A Constituição falta 
no governador ; não diz-do governador em 
e_;,çercicio-distincção que f~zem outras oon
stitu1ções estaduaes. (Trocam-se apartes entre 
os Srs. lllo~·eira Alves e Eusebio de .tln
ib:ade. ) · 

. O S~t. J?rtESIDENTE-A ttençã.o ! 
1 . .. Ç) S).t-~ ,1\..NGELO NETO-: Pelo esp1rito da dis~ 

. po&ição,·.Sr ~ P.residente, ella. refere-se, quer 

0 . SR.. ANGELO N8TO - Este apl.rte de 
V. _Ex. pecca pelo absurdo que encar1•a. 

O Sn. EusEBio DE · ANDR.AnE - Qual o 
ab.mrdo ~ 

0 SR~ ANGELO NETO- SLo poder apura
dor, por exemplo, re~onhecesso governador 
úo Estado V. Ex., sem ter . obtido votos, 
desprezando o verdadeiro eleito, não era 
caso para. intervenção do Presidente da Re-

• 
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prl~Úca. contra :o Mto al'bitral'io do poder 
'Verificador ? 

Logo, pecca pelo j1hsurdo o aparte de 
V. Ex. 
. 0 SR. ARROXELLAS GALVÃ.o-Onde V. Ex. 

viu esse abs~tr<.lo ? 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE- 0 poder 
unico constimcional p::ti'::L reconhecer- a va
lidade da.· eleição é o Se.nado do Estado, e esse 
já approvou <t eleiçã.o. 

. 0 SR.A:NGELO NETO- .•• em summa,degde: 
que qualquer delles não é legitimo, a- fórma 
republicana federativa está violada, sinão no 
que respeita (1, união externa dos Estados 
federados, ao menos no que se refere á 
forma republicana federativa do Estado em 
que esse vicio se dá. 

0 St:. AHROXELLAS GALVAO-V. Ex. está 
dizendo heresias em matcria de direito ·con·· 
sti tucional. 

0 SR. ANGELO NETO- Uma vez que 0 0 SR. A:'WELO NETO -V. Ex:. é mestre e· 
Senado não tomou conhecimento da infea- pôde julgar J.essas heresias.·· 
cção do texto constituciona,l, penso ser o Pre- O SR. AHROXELLAS GALVÃO- Pela theoria 
sidente da Republica competente pa,ra in- de V. Ex. só ha um poder real no paiz, é o 
tervir. chefe do Poder Executivo Federal. 

O SR. ARRuXELLAS GALVÃo- Isso é a O Sn.. ANGELO NETO-A-theorht que estou-
maior das heresias em ma teria constitu- expendendo não é minha,· aprendi-a nos li
cional. vrosdos competentes, nas paginas cita.das por 

o SR. EusEBio DE ANDRAD·E:_ Vamos -ver V. Ex .. elo illustre Sr. João Barbalho e uas .. 
esse caso novo de intervenção. de outros constitucionalistas. 

Um poder illegitimo, Sr. Presidente, é um o Sa.ANGE:i:.o NETo-Pergunto:a infl'acção poder nullo, seus actos não podem ser aca-
da Constituição Estadual na parte qne diz tados pelos outros poderes; deve cessar para 
respeito á eleição do Poder Executivo fere a nãQ causar prejuizos e vexames aos parti-
fôrma republicttna federativa? cula1·es com quem trata, a todos com quem. 

O Sa. GERl\IANO I-IA.SSLOCHER-Não. tem relações. . 
o sa. ARR.OXELLAS GALVÃO _ Que é a Si nuo cessa, si exerce a autoridade· 

fórma republicana federativa? Qua.os os u,t· que calJeria ao poder legitimo, o seu exerci
tributos essenciaes ~ Quaes os poderes com- cio é despotico e conduz á anarchia, pelo 

menos interna. 
potentes para intervir'? · Logo, um poder assim illegitimo fere, viola· 

O SR. ANGELo NETo~Diz o nobre Deputa- a fôrma republicana federativa, contraria. 
elo pelo Rio Gra,ndo do Snl que não ; ao meu em essencüt ao despotismo e á anarchia. 
,-cr; porém, parece evidente quo sim; porque (Apartes.) . 
a fórma t·epttblicana. fodcrativtt,tt nã.o ser que o exercicio illegitimo de um podur em. 
esta expressão sejt~ nm mytho, apenas um qualquer Estado é. portanto, motivo para 
rótulo, entende pt'inciprdmento com a União intervenção do Prcsicleute da Republíca, 
<los Estados federados c como mecanismo segundo o u.rt. Ü'' n. 2 da Constituição Fe·· 
polHico adaptado em todos cllcs para. dosem· deraL (Apm·tes.) 
penhar <~ Federação. Declara,m os nol.n·es Deputados que a Con-

Isto·é o que se deprehende elas Pl'Opl'ias stituição refero·so ao Gove·tno Federa/., sim. 
pala. v r as ci belas pelo meu illustro coHega mas lembro a. SS. E Ex. a l~i definindo os 
em o seu discurso e pertencentes .ao illustra- crimes de responsabilidade do Presidente da. 
do constitucionalista Sr. Dr. João Barbalho. Republica, que diz em sou art. 22 : 

Disse João Barbalho: « Pa1•a que em cada « Intervir em negocios peculiares aos Es-· 
Estado haja um governo clenwc·l·atico e liv1·e, tados /Ora dos casos exceptuados no m·L 61) 
deve. ficar entendido que a expressão-fót?JW da Conslituiçao. . 
'republicr.ma- não. designa simplesmente o LOO'O a expt·ossâo Gove1·no Federal rcfere-s·e· 
apparolh? formal da rep~lblicD:, não compre- positlv~m·ente ao P1:e~id~nte da· Rel_)!J.bli?a o· 
hendo umcamen.te t" extstenCla do meca- não ao Poder JudlCw.rw ou Leglslattvo •. 
nismo que constituo o systema republicano, Isto parece-me irrespondivel. 
mas envolve implícita c virtualmente tambem , ... . · V EX. leia . 
o seu funccionarnenio regMlar e a sua p1·ati- O SR. AnaoXELLAS G~LVAO- • 1 

• (: 

ca ef('ectiva.» lo decretop. l daH.epuLllca.. (Trocam·se outr~s 
Ora, desde que em um Estado qualquee dos a2JaJ·tes . .Soam os tympanos.) . , . , 

poderes systematicos· da Federação não seja o SR. ANGELO NETo-E', Sr. Presidente, o~ 
Ol'ganizado regularmente .•. , qu9 entendo sobre este caso constitucio.n_~l 

0 SR. EUSEBIO DE Al'\DRADE - Que V. Ex. de Alagoas. .. . 
entende pela.· ox1n·essuo-organizado regular- Agora, Sr. Presidente, aproyeito o enseJo · 
mente ?c · <le achar-me na. tribuna para acabal'·.COlU· a: ... 
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exploração que se faz em torno de um inci
dente occorrido durante o discurso do Sr. 
Raymundo Miranda com o humilde orador. 

0 SR, ARROXELLAS GALYÃO- Quem OStl.t 
explorando ? 

0 SR. ANGELO NETO-A exploração já veiu 
do Estado, não pa1·te éla.qui. Cal·t<LS que 
wnho recebido me ob1·ig<.tm a fazer a dcch
l"'ação que tenho em vista. 

Apezat·, Sr. Presidente, da leal expo~içã.o 
que fiz dos acontecimentos politicos desenro
lados em meu Estado, mostrando sem re
buços, sem tibiezas, o que fLü e o que sou 
na politica de · Alagoa.s, houve quem da 
minha bancada ousasse· chamar-me do in
grato para. com o marechal Floriano Pei:-;.oto 
o J.~ pel'Seguidor de sua f.lmilia. ! 

Este é o facto que está sendo 'explorado. 
· Sr. Presidente, quando na sessão de l do 
agosto occupei est<:t tribuna, declarei com a 
ma.ior· fl'a.nqueza quo ao marechal Floriano 
Peixoto devia a nome<.1.ção para. o cargo pu
blico unlco que occupei no meu Estado. 

Com a mesma franqueza, de boa vontu.de, 
com vet>dadeü•o desvanecimento, eu teria 
dito que ao illustre braziloiro, que tão alto 
elevou o nome de sua, P::1-tria, dovh o inicio 
de minha carre1ra. politica, si i::;to fosse real. 

Fui um admirador do marechal Floriano 
Peixoto, cujo governo sempre rri6receu d~1. 
minha. fraca voz e desconhccicta. penm~ pa.
la. vras elogiosas. 

Terlu. sido um solda.do disciplinado sob a 
sua bandoi1·a politica, si S. Ex. tivcs~.e orga
nizado um parthLo no Estatlo. 

De t·1:1, porém, S. Ex. ni1o cuidou, em k~l 
S. Ex:. j<.i.ma.is pensou. Como, pols, existo de 
minha parte ingratidão ? 

Hoje tenho pelo seu passaüo o mais pt·o
fundo respeito ; ~~ sua momoritt eu venero 
como a (:e um llorqem que muito fez pela. 
Patritt, concorrendo grandemente p:l.l'<l. con
solidar as instituições vigentes. 

Perseguidor de sua familia., Sr. Presidente! 

0 Su.. ARROXELLAS GALVÃo-Peço tl. pa.· 
lavra. 

O· SR. ANGELO NETO-Tenho pela Excel
lontissirua. viuva do Marechal a mais reve · 
rente amizn.de ; e dos seus dignos irmãos, 
coronel Vieira. Peixoto, ex-escrlpturu.l'io 
:pagador da sub-contadol'ia do districto te
legl•aphíco de Ala.goa,s, o Luiz Vieira meu 
compadre, administ1•a.dor da recehedo~ia de 
~uricy , sou o mesmo tÚnigo de hontem, como 
lguahncnte amigo sou dos Srs. coronel Leo
nidio · Víeir<11 Peixoto, Hermelindo Vieira 
de Barros, José . de Sá Peixoto, Ladisláo 
~ioira. Perdigão, Francisco dei Barros Ac· 
cwly, GualtarVicira Peixoto c outros. 

Onde, pois a perseguição politica á 'f:7miliâ.. 
Peixoto promovida e movida por mim ~ 

Sr. Presidente, não fui e não sou um per~ 
seguidor . 

Reconheço o agasalho carinhosrunente o 
Bem, ao mesmo tempo que a minha me
moria esquece o Mal qu~ se me procura 
fazer, pol'que, bom christão, devo achar-me 
sempre prepar ado pa.ra perdoar os que 
erram, julgando-me capaz de sentimentos 
que nilo possuo. (Muito bem ; mu·::to bem. O · 
oraclo·1· é comp1·imentado.) 

O Sr. Arroxellus Galvão
Peço a palavra. 

O !!ir. Presidente -Previno ao 
nobre Deputado, c1ue apenas faHc.'l.m cinco 
minutos para. terminar a hora. do e:-tpedientc. 

0 SR. A RROXELLAS GALVÃO-Cinco mC . 
nu tos me bastam .•. 

0 SR. PRESIDBNTE - Tem a palavra O 
Sr . .'\.rroxcllas Galvão. 

O Sr. Arroxellas Gal-vão
SP. Presidente, ou uKo tive o intaito de of· 
fender á pessoa. do Sl'. Senador Bel'nardo 
de Mendonça, como não tive intuito de me
lindrar o Sr. Sen:.tdor :Manuel Duarte, quando 
disse que SS. EEx. n5:o tinham autoridade 
politica ..• 

0 SR.. "\.NGELO NETO-E moral ! 

O SR . . \RlWXELLAS GALvXo-•.. e morL~-1 
para fallar sob1·c a, intcg1·idadc da. ConstHui- · 
ç:ão ~\ lagon.na .. 

O que eu c1uiz dizer foi que, tendo o SL·. 
Scn<Ldor Bernardo de :Mendonça apoiado até 
llt1 muito poucos dias o governo do Estado de 
:\ lago:.Ls n;t pessott d.'o sou illust1·c rcpresen
ta.nte o Sr. Dr. Joaquim Paula o oxtra
n ha v a que S. Ex. vi e~ se hoje faze1• censuras 
a cst~ governo. ~ sua eleição, ã sua posse. 

_Fo1 .nesse sent~do quo eu disse que S. Ex. 
nao t .mhtt a.utor1d~do politica pa1•a fn.lla.r a 
rcspolto da mtcgr1dadc da Constituição Ata~ 
ao~na . 
o C01r{ relação a.o Sr. Senador Manoel Duarte · 
estendi esse conceito, porctuc S. Ex., poucos . 
mczcs antes de sot• governador, qua.ndo era. 
Sen~d.o1· no Estado de Alagoas, apresentou um 
proJe~ t~ da.ndo M governador attl'ibuições 
ampllss1mas, do modo quo pudesse elle inter
ferir . em todos os poderes da Constituição do ~ 
8sta~o. S. J~~., ~i esso pro,jecto fosse con
vertido em lei, twha o podet· de domittir · 
mttgistratlos vit~licios, lentes do Lyceu, po
dend? mesmo Iazor rofor·mas capitaes·. na 
R<;cmta e na. Despez:.~. •.• 

0 SR. ANGELO NETO- Onde está esse· pro-
,jecto ~ Porque não o leu '? . · 
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.,o:· SR. A.RR.OXELLAS GALvXo :.;___ Tt•ouX.e..:o 
fio-rit~m e não li porque disse qua -não queria 
fazer: retaliaçõ.os. ·: .. · : ·_,_ ·. . . : 

Agora, si V. Ex. fa.z questão, poderei 
,~r.azel~o ~manhã ..•. (Apartes~) ·· -

Esse project 1 não mereGen parece1' da· Com· 
. m:issão respect.íva;, não foi, Cl'eío eu, julgado 
objecto de deliberação, tae.3 eram as disposi· 

má, Tolentfno do ·sn.n~os, Eiluatdó'jf:iiinos, 
MàrcJlino · Molira, Irinêu .Mach~do, Nelson 
de·-vasconcellos. Fidelfs Abreu·; João B~ptlstiti, 
Si-lva Castro, Bezamat, Abelardo de Mello 
Julio_ Santos, Henriqties Borges, _JoãQ'J.uiz: 
Ga~?tao da _Cunha. ~enido J:·'ilho, Francisco 
Bernardino, Antonio Z:tcarias, Cárlos ol;torii 
Lindolpho Càeta,no, Rqdolphn Paixão, Pa.dà~~ 
Rezenrle,Jesuino Caz·doso, Franciscó Romeiro, 
VnJois de Casteo, Fernando F1•efta.s, Alvaro 
de Cal'valho, Azevedo Marques, Angelo Pi-

1ções inconstitucionaes que continha. · · 
Fica assim respondida a parte do discurso 

do nob1•e Deputa,tio-Angelo Netó'com· relação 
a.os Srs. Sena1ores ~12rnardo' ue 1tendonça e 
·}.Ia,nuel Duarte. 

·neixo de 1•espondee a.o que . S. .Ek. di:5SJ· 
a respl!ito do modo original da interpre
tação que d~u ás Constituiçõ3s Atagoan:t e 
Federal, porque o. que S. Ex. proferiu é 
ab~olutamenteinocuo,não offcnde a cousa al
guma: é uma serie de heresias em assumpto 
d'e· direi to constitucional. Tenho concluido. 
.(JI!ltdto bem; m.úito bem .• ) 

O Sr. Presidente - Está finda 
.ft hora do oxpedjent.e. 

· Pâss3.-se á ·m·dem do dia• 

Comparecem mais os Srs. Hosannah de O li· 
Y13i~~' Artlmr Lemos; lndio do Brazil, Anisio 
de Abreu, Bezerril Fontenelle~ Sergio Sa
bcnr.a, Alberto1viaranhão, Abdon Milanez, Izi
dl'O Leite, Teixeira do S<L, Celso de Souza, 
Medeiros e Albuquerque, Pereira de Lyra., 
E~meraldino Bandeira, Raymundo de Mi-
• ra.n<la, Eusebio de Andrade, Rodrigues Doria., 
OJivoira Valladão, Domingos Guimarães, 
Tost<t, Bulcão Vianna, Eugenio Tourinho, 
:Sa.tyro Dias, Augusto de Freitas, Rod1•igues 
S;:tldanha; Bernat•do Horta, Corrêa Dutra, 
Mello Mattos, Sá Freire, Erico Coelho, Beli
:sa.rio. de Souza, Viriato Mascarenhas. Este· 
.v.~m LÇJbo, Ribeiro Junqueira, Antheró Bote
lho, Bueno de Paiva, João Luiz Alves; Leo
nel Filho, Adalberto Ferraz, Bernardes de 
Fa1•ia, .Lamounier Godofredo, Henriqu~ Sal· 

nheiro o Cassia.no d·o Nascimento. · 
E· som cáusa os Srs. Josf}. Eiizebio, Cl~L'is· 

tino C1•uz, Dias Vieh·a, Ray:mundo Ar.thur 
Virgilio B1•igido, João Lopes,' Fonseca o Silva: 
Affonso Costa., I<:lpidio Figueir~do, Pl'isco Pa
raiso, Moreira Gomes. Oscar Godoy, Au. 
gust') de Vasconcellos, Paulino de Souza, Ca
millo Soares Filho, .Sablno Barroso, -Car\ra
lho Briiito, C<\millo Prate.J, Costa Junior, 
Fran~isco ·Malta., Alfeedo Varela e. Co.mpos 
Ca.rt1er. _ -. · 

_y:; '•. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM D!Q~DLb 

o S1. ... Presidente ._'Convido os 
Srs. Deputados a occuparem os seus logarós. 
Havendo numero legàl, vae-s!3 · proceder . á 
votação· da ma teria constante da ordem <i"o 
dia e das que se acham sobr.e a mesa; · 

Em seguida, é posto a votos e aporovauo o 
seguinte requerimento do Sr. Abdon Ba
ptista, o!ferecido na sessã0 de J:-tgje, cujo_ teor 
é o sogmnte: • - · . · · ... 

Requeiro Cluc, pol' intermedio da Mes<1, a 
Cam:.wa I'equi::<ite os trabalhos da. Repartjcão 
de E:~tatistica Commercial relativos á expbr
tC~.ção e importação em todos os pontos dtt 
RepubHca durante oa arinos de 1901, 1902 c 
190'3. pa.ra set•em distribuídos por todos .os 
Srs.Deputa.dos, como um elemento de infor· 
mações para a 2a. discussão do projccto do 
tar1fu.s. · 

O Sr. Dricio Filho (l)ela ordeil~) 
requer verificação de votação. 

Procedendo-se á verificação, recon}lece -se 
terem votado a favor 89 e contra ·8,· tota.l97. 

.les, G.alogeras, Nog~eira, Olyntho Ribeiro, 
Ga.leã.o Ca.rvalha.l, Moreira da Silva, Ber
nardo d-e Campos, . Rebouças de Carvalho, 
ArnolphoAze.vedo, Amaral Cesar; José Lobo, 

. Paulino Carlos, Candido de Abreu, Carvalho 
Cha.ves, 'Eliseu Guilherme, Juvenal Millei•, 
Germano Hasslochel', Victorino Monteiro, 
James.Darcy, Domingos Mascarenhas, Diogo 
Fortuna. e Homem de Carvalho. · 

O Sr. Presi ciente-Não ha rút'~ 
m~o. · 

Va.e-se proceder á chamada~ 
Procedendo-se á chamada, verificou~se ie· 

rem-se ausentado os Srs. Alberto Maranhão~ 
Cruvello Cavalcanti, Olyntho Ribairo, · Ro
dolpho Miranda, Herm~oegildo de' Mora.es 

. ', Deixam de cómparecer com causa parti
cipada: os "Srs. Julio. de Mello, Enêas Mar· 
tiJ.)Si~aymundo Nery, Rogei'io de Miranda, 
:A:n~mo · Ba·:;tos; Guedelha Mourão, João 
iGaiOso; Thomn.z Cavalcànti, Pereil•a Reis 
Pa.U,la e· Silva, José Marcellíno, Arthur O r: 
l~nd(), .. ·Epaminondas Gra~indo, · Leo.vigildo 
F1lgue1ras, Vergne de Ab1•eu, R<?drigues LF 

e Homem de Carvalho. · 

• O. Sr. P.-esiden-te-Respon·dof'~fu 
a chamada 127 Srs. :I)eputados. . . .· · . .. .·; . 
ta~tes;umN:o para .~e .P~'?s~g~Ir~ :o.~s-,:v;97 
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Comparecem a.inda . os Srs~ Sá .Peixoto, 
Aurelio Amõrim, PassQs Miranda, Carlos de 
Novacs, ·· Francisco Sá, Frederico Borges, 
Sergio S:1boya, João Vieira, Noiva, Castro 
Rebello, José Mooja.1·dim~ Gaidino Loreto, 
Bulhões Marcii1l, Amcrico de Albuquerque, 
Benedirto de Souza, Lindolpho Serra, Riva.
davia Corrê<L e Vespas i ano do.Albuquerctne. 

monto de 30 do outul)l'o de 18\39; ficantlo 
assim redigido: · · ·· 

« Achamlo-m presentes Deputados em nu
mm·o de um quarto, o presidente abrirá. ~ 
sessão com as SL'gnintes pala,V'ra.s:-Abr(He. 
a sessi'í.o. 

.Posto de novo i1 votos, é u.pprovado o re· 
ferido requei'imonto do Sr. :Abdon Bapt.ist:l.. 

E' · anp.uncútda a . votaç'io do parecer n. 22, 
de 1904, sobre a indicação d<'s. Sr.:;. Bricio 
Filho e P:1uln. Ramos, P<l.l'i1 que seja alterado 
o art. 79 do R egimento Intm·no · (disc;ussão 
unica)~ 

··o !!h'. João Luiz .. ~lves-Poço 
a pala v r a. pela ordem. 

Iodlcamos que, si for a.pprova.da :1 modifi 
cação proposta, seja no art. 80 substituída a 
palavl'~L - se.J;ta.- pelo vocabulo-quarla. >.' 

O Sr . P•· ~siden.te-Estão findas às 
vótaçÕCSj passa-se á 11ÚLt.eria em diSCUSSãO, 

E' annunciada. a continuação da discussão. 
uní0a do projccto L. 16 A, de 1004, rela.tivo 
ás ·cmcn(las addit.iva.s ao projecto n. 248, do 
Hl03, do Senado, que declara. ser applicavct 
a disposição do art. 1° do decreto n. 938, 
do 29 de dezembro de 1902, com referencia 
ao art. 59, ns. l e 3 da Constituiç~ão, sô nos 

O Sr; Presidente-Tem a p:1hwra casos do citado art. 59, n. l e§ l", ás quae::; 
o nobre Deputado. o Senado não deu o seu assentimento, com 

parecer da Commissão de Constituição, Lc· 
o Sr. João Luiz Alves (pela gislação e .Justiça; 

ordem)- Sr. Presidente, pedi a pa.la.vrá, 
pela. ordem; apenas para fazer uma ·pergunta 
a V. Ex. , antes da, votação, . para me ha.lJi · 
litar a votar a favor, como desejava, do 
requerimento. Não tendo, porém, podido, 
em face do Regimento, fazer essa pergunta, 
antes da -votação, v o te i contr:1. 

A minha pergunta era si o requerimento 
a.ppro-vado impedià, caso não viessem osses 
elementos de ínform,tção ·com tempo, que o 
projecto opportul}i:\rnente cntru.sse em 2" dis· 
cussão. 

Visto não podm• fazm· então n. pergnnh, 
vo~oi contra o requerimento. 

O St•. P1·esiclente- Não impede. 
Vae~se votar a indicação otrerecida. pelos 
Srs. Br•icio Filho e Paula Ramos. O parecer, 
que · ~obre a referida idica.ção olaborott n 
Commissão de_.:Policü\.: termina com estas 
palavras : 

« A Camara. delibera :1 respeito como lhe 
:parecm· mais acertado. Conhece as razões 
justificativas do art. 79 do Regimento e 
o'LlYiu as brilhantes ponderações em contra
rio feitas pelo primeho signa.tarioda inui
cação. Póclo, portanto, julgar do valor o pro
cadencia de ca.du. uma dellas com a segurança 
o o criterio que presidem a todas as suas de
cisões, recebidas sempre com o maior acata
monto e respeito pela Commissão de Policia.>.> 

Vae-::;e Vl)tar. · 
Em seguida, é posta u. votos e <~pprovatl.a 

por 59 votos contra 55 a seguinte indicação 
offerecida pelos Sr·s. Bricio Fllho e Paula 
Ramus: . 

«Indicamos que o ae-t. 79 do Regimento lu
terno da Cà.maru. dos· Deputu.dos seja modifi
cado de modo n. ficar como estava. no Regi· 

Vol. v 

o Sr. Presidente-Tem a palavrtl .. 
o SI'. Pa.ranhos Montenegro. 

O Sr. Paranh.os Monteneg.-o 
deve uma resposta ao illustrado compa· 
nhciro de bancada, Sr. Eduardo Ramos, que, 
com a. sua eloquoncitL fascinaúora c brilhante 
ti~len to, proferiu um longo c caustíco dis~ 
curso, contru. o parecer aprcsentauo pola. 
Com missão de quo o orallot• faz pat•te. La
mcnh, porém, a <LUsencia de S. Ex., por
qua.nto este facto iic algum mutlo o ;umnlt~rti. 
na. <LU ud id;L rospost<t. 

Si é certo que S. Ex. foi pouco ouvido, 
po1·quo, como disse muito espil•ituosamontc o 
ttli:.is com toda a r:1zão, ao ver-se rodeado 
apenas por quatro ou cinco collegas, se tra
tava de .jnstiça c não de vaecina, é tn.mhem 
certo que S. Ex. não publicou seu cliscurso, 
na integra ou em resumo, nem no Dial'io cb. 
Ca.sa,ncm em qualquer dos jornaes da Ca-
pitaL . . 

Todos os jornaes disseram sómento que o 
illusi.re collega impugnara o parecer <.t que 
me referi; mas não der.~.m um só dos al'gu
montos de que se serviu S. Ex:. Nestas con
dições, comprchendc a. Camara. a difficuhlacle 
em que se acha o orador para rc~ponder ca.: 
balmente ao i llustre Deputado. 

Poucos Deputados ouvirn.m. o nobre Depu
tado, a jmprensa nada disse do seu dis
curso, e u,pena.s o chronista dos trahu.lhos da 
Camar;~ ·em uma folha vespertina, d.irigida 
por iHustre .S:.1nador, assim se pronunciou Do · 
respeito: · 

« - O ftoal da sessão foi. occupado por 
uma que~tão dé 1•elevancia, o debate sobre 
um projccto vindo do Senado, quo roduz ao 

H 
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minimo o numero de juizes do Supremo Tri
. bunal · necessarios ao julga.m~nto de certas 

causas. . 
o. · Sr. . Edua1•do Ramos ·. bateu impetuosa

mente· essa tolice, mostrando os inconve
nientes, os perigos mesmo a q'ue ella exporá 
o jnteresse da justiça. Esta justiça, mais en
torta quanto mais a querem endireitar. E' 
como um relogio de sol, posto á sombra. ; 
podem lhe mecher a cançar. Duvidamos que 
dê certo.» - -

Tal vez porque em algum tempo fez parte 
da impre-nsa, o orador a respeita e considera 
muito ; e, não havendo outra noticia do dis
curschlo nobre Deputado, só podendo referir
se á repreciação desse jornal, que tem á frente 
um iUnstre Senador, cumpre-lhe mostrar 
que não se trata de uma tolice elaborada 
pelo Senado e recommendada á approvação 
da Camar.a pela Commissão de Constituição. 

Antes, porém, far~:t, como faz, uma. ligeira 
exposição da organização do Supremo Tri
bunal, e das regras segundo as quaes elle 
fmicciona e dulib13ra .. 

O ruído que lm na Casa não me deixou bem 
ouvir · qual foi o projecto que V. Ex. sub:.. 
metteu a debate. · · 

O Sr. Pre8iclente-O projecto que 
está em di:~cussão ê o de n. 143 A, deste 
auno. · 

O Sn. NEIVA -' Nã"J ê sobre este c1ue 
teve parecer favoravel, da Commissão, que 
tenho a homa de pr-esidir, q_ue desejo faltai', 
mas sim, como acabou de verificar, · sobre 
o immcdiato. · 

Ninguem mais pedindo a palavra., ê encer
rado em 2a discussão o artigo unico do pro
jecto n. 143 A. de 1904, do Senado, conce
dendo a D. Julieta Delamare, emquanto 
solteira, o montepio deixado por seu irmão, 
o capitão de mar e g-ueri•a Rodrigo Antonio 
Delamn.re, ficand.o adiada a. votação. 

E' annunciada a discussão uoica do proje
cto n, 155, de 1904. autorizando o Podei' 
Executivo a conceder ao Dr. José Joaquimde 
Oliveil•n Fonseca. lente cathedratico da Fa
culdade de Direito do Recife, um anno de 
licença, com ordenado, para tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

Ao projecto elabol'ado · ·pelo Senado o H
lustre Deputado Sr. Eduardo Ramos apre
sentou emendas, e foi sobre essas emench\S 
que a Commissão se pronunciou, dizendo quo 
umas não podiam ser accoitas, e que outras, O Sr. N'eiva-Peço v. puJavi·a. 
pela .relevancia dos assumptos de que tt•a-
tava.m, deveria.m constU;uir projecto em se· O Sr. Preshlent:.e-Tem a palav1•a 
parado. o nobl'e Deputado_. 

O orador sente que só a.gora. o nobre Depu· 
tado se levantasse contra osso parecer, e, O Sr. N'eiYa- Sr. Presidente, ha. 
como lhe cumpre, tl.na.lysa uma a. uma as d.e sor ostranhaYel quo eu tenha. pedído a 
emendas de S. Ex., sustentondo detldn.mento palavra sobre um pro,jecto que concede li
as razões do pa1•ecer, que não podia deixttr cença (t u1n fuuccionario publico para tra
de aconselhar a approvação integ1•a1 do pro- tamento de ;o;audo, ou, que, como a. Ca1nara 
jacto do Sem1.do, que prJvê a uma nocessi· sabe, tenho sido constante propug-nador dos 
â.ade e cuida do direito e da liberdade do direitos da classe dos funccional'ios publicos 
jndividuo. (1ltluito bem ; mttito bem ; o o1·ado1· so.IJN 41. qual pesam todos os movimentos de 
é cumprimentado.) economia deste paiz, aqui, como nos Esta-

. d' d 1 · é dos; chegando-se ao ponto de não se respei-
Ninguem mais pe 10 0 a pa avra, encer tar direitos adquiridos, nem a situação mi· 

radti.-a. discussão e adiada a votação. sera. a que podemos de chofl;e ficar redtt-
E'. · o,nnunciada a 3ro. discussão do pr•ojccto zidos. infelizos que, depois de muitos annos 

n. 132 A, de Hl04, elovamlo a Collectoria de de servicos em prol da, Patria, são de subito 
S. Luiz, no Estado çlo Rio Grande do Sul,(~ privados dos unicos recursos que dispõem 
c~tegoria de Mesa de Rendas de 3a. classe, parét si e pa.r·a a pobre familia. Mas, Sr. 
com parecer ~a Commissão de Orçamento. Presidente, é a bem mesmo do proprio re-

Nina"uem pedindo a palavra, é encel'rada a querente que eu occupo a tribuna por alguns 
~ minutos. _ 

discussão e adiada a votação. Serei breve, é só uma dttvida que tenho a 
Entra em 2a. discussão o artigo unico do apresentar. 

projecto n • .143 A, de 1904, do Senado, con- Trata-se, Sr. Presidente, de um lente 
cedendo a D. Jull~ta Delo,ma.re, emquan to cathadratico da. Faculdade de Direito qu~ 
solteii•a, o montepio deixado por seu irmão, pede uma licença. Ora, naturalmente um 
o capitão de mar e ,gue1•ra ~o,drigo Antonio dístincto lente, porque, como se su,be, 
Delaroare. . esses p1•ofossorcs alcançam esses loga.res por 

concut•so, concurso onde ha muitas exigencias 
O Sr. Nelva,.-V. Ex. me informa e em quo elles revelam alto saber, profundos 

si é o .projecto n. 155 .que .estú. em discussão~ conhecimentos juridi.cos; que não toem traba-
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Ninguem pedindo a paJavt•a, é encerrada 
a discussão e aditLdtL a. votação. 

'lho:onerosissimo, porque se limitam a uma 
lição quotidiantt c ás vezes trimcnsal; um ho
mem nessas condições, ::;i pede uma licença, 
é porqu~ está evi.dcntcmente doente. O que 
receio é que o pl'ojecto, partindo daqui da 
Camara, que aliás tem merccidtl. conshlc
:eação para com. o outro ramo do Poder 
:Legislativo, . seu irmão mais velho, o Se
nado ; o que receio, e é muito possivol, é 
que o Senado, que não costuma t·al' as mes
·mas condescendencias para çom a sua irmã 
mais moça, a Camara {riso), seja capaz de re
cusar, de contra.riar o projecto, porque foi 
elaborado de moüo muito laconico. 

_ E' a.nnunciada. a. discussão unica. do pro
Jecto n. 159, de 1004. antol'iza.odo o Poder 
gxecuí.ivo <~ conccdm; ao Dl'. Aft'onso Lopes 
l\'lachado, major meclico de 3a cl<tsse 'do ex
m·cito, profe:;sor da Escola PPepamtoria e 
de Taci;iea do Rcaien!!o, um anno de 11-
ccnç~a, c: 1m ordenado," pa.ra: tmtar de sua 
stwde onde lho conYie::. · 

0 SR. BARBOSA LDIA- Seritt por is~o que 
contrarioa o credito para os op::>rarios do 
Arsenal de :Maeinha.? 

O SR. NE1YA- Peço ao meu nobre amigo, 
:1 quem tanto preso, que não me leve para 
osso ponto, p01·quo eu seria cap:tz até de 
pedir a prorogação da l10ru .. 

0 SR. HEREDIA. DE S;~ - V. Ex. deve tra
tn,r deste ponto. 

O SR. NEIVA- Opportunamente; agora 
~ preciso terminal'. 

Quero é chamar a attenção da Camara 
pal'a este ponto. Desejava saber· de a.lgnns 
dos honrados membt·os da Commissão si o 
Governo tinha sido ouvido, porque V. Ex. 

·sabe que elle não sendo ·ouvido, tollitu1· 
questio, o negocio está mal, nem que venha, 
um Arcopag_o ue todos os medicas desta 
terra. o. peticionario terá a licen(;,<t ! 
:. Nestas . condições, Sr. Prel)iden to, dnixo 

· estn,s minhas pi~la.vras assim como uma espe· 
cie de proi;esto, porque este or·a. o meu 
objectivo. 

Tenho dito. 

NiogLtem rna.is pedindo a. pa.lavra., é encer
·l'ada a discussão e adiada a votação. 

- E' annunciada a discussão unica do pro
jacto n. 151; de 1904, autorizando o Poder 
.Executivo a conceder um anno de Uconça, 
·com toçlos os vencimentos, para tratar Ue 
sua saude, ao inspector sanitario da Dire
ctoria Geral de Saude Publica m•. Arthur 
de Miranda Pacheco. 

Vem á Mesa., é lüh~. apoiada e posta con
juncí;amente em discussão a seguinte 

E:\rE:'i'DA 

Ao projecto n. 151, de 1904 

Ninguem pedind0 a palan·a., é encerrada 
a discnssão e adiada ::~ ,·ota.ção. 

E' annunciadn, a discussão unica. elo pro~ 
jec to n. 1 57, de l9u4, a.utorizan<lo o Governo 
n, contar n,o telographista. de l"' classe José 
Leopold.ino de Vasconcellos Cabra.l como 
tempo de sel'VÍc}o e1Iectivo para. os effeitos 
dn. n.posentadoria e accesso o interr~ticio 
decorrido de 7 de ma,io ele 1894 a 11 do julho 
de 1895. 

Ninguem pedindo ~~ p<davm, é uncenl\da. 
a. discus~ào e adiada a votacão. 

Passa.-se .. ~ 

SEGUNDA PAliTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da a, continuação da, 2a discus
sã.o do projecto n. l2l A, de 1904, do Se
nado, tornando obr'igatoriás em toda a Re
publica a. va.ccinação o t•ovaccinação contra 
a variola.. com p:u·~cet· da Commissão de 
Inskucçã.o o Sa.ude Publica e :mbstitutivo 
do Sr. Deputado Et•iccJ Coollto. 

O 81•. Bel ist:u•lo de Souza (nw
vimenlo rl,e attençrio) niio pJdiu a palavra, 
partL <lemol'll.l' o tlo bato. .Mo di u n.s sui\8 re
sponsa.bilidadog e as que pez:,,m sobre a. CtL
rnara. e en tenLLo ct ue não é mais am dia. de 
dcba.te que f;Lrti, maL 

A<lmü•a. a L~, o ardor c a convicção com 
(1 ue i.L Dírectoria Geru.l c.le Saude Publica está 
crnpen.had:." nesse 11ovo intento de dotar a. 
Nação d.e uma lei que, a. seu ver, consulta 
a.ltos interesses nacionaes. A his'.oria,porém, 
nã,o se faz sob a visão de quem governa; 
ella faz-se na dnpltl. responsn.hilida.de de 
c1uantos coop:n•am para o govm·no. 

· Onde lê-se- com todos os vencimentos-

Não vale a pena fazer nma synthese de to
das as histol'Üts constitucionaes, mas póde
se dizer que, ·em synthese, em cada consti
tuição ha. um espírito religioso a inspiral-a. 
Um :publicistn, arnOl'icano diase que a Consti
i;uição norte-u.merican:~ el'a cópia da Biblia, 
do Antigo Testamento. 

Não quer, entretn.nto, entrar ne:)te ponto, 
não quer desenvolver esta nu1,toria a que, 
talvez, tenha de voltar. Ha, por(~m, um facto 
incontestavel, c1ue é preciso que se tonha 11 

· diga-se : com ordenado. ' 
. Sala das sessões, . 2 de seterol)ro de 1904.-

.t1G-ula Ramos. ·· 
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-coragem de aflirn'lar: . é quo foi a minoria · pelos seus serviÇos, pelo seu zelo, .. p_ela. suu. 
resoluta dos-positivista,s quem deu o traço cornpeteocia, dizem que a resistenc~lloHlc 
fundamental da Constituição, de 24 de fove- Parla,rrwnto c a propag<.tnda d:o positivismo 
reiro naquilló que se refere. á liberdade do é que lhes tem enibaraçado a acção. :; ': ·.: 
ensino, ã liberdade de consciencin, á ,libcr~ E' preciso não se :ter o espírito educa·lo !la. 
d-ade : espiritual. (Apoiados.) synthese, é preciso não se ter. o esp:rit.J um 
· . Parece que nessa Constituiç~o, no naufca.:;. pouc'o apparelh:.tdo de processos crir.iru$ para 
gio em que eUa houvesse. de sqssobr~r, acreditar que uma propaganda. tão IL· ue::>t~' 
algumu, cou~a havia de salv,a1•-se, havia de monte feit.a, sem exaggeros, sem.anonymo~, 
apparecer como a.pomh<} ela ~speranc,·a~n.li_- mas com a responsabilidade de homcnscoiihe
berdade, cercada das suas garantias. Esta· é cidos, possa ter prejudicado a.medida, .. possn. 
<lUe está. Clll debate. (AJJOiados.) . · · cont:ari.ar ou . impedir uma corrent!3 na-

Em 1894 01~a o 01~ador Deputado cstu,du~l, clollal. (Muito bem.) 
apoiava o . Governo do sou saudoso chefe c Nfto é possível! . . .. 
amigo Dr. josé Tho~naz da Po1;ciuncuta e o O que palpita. em tud<?. isto, . . o qú.~ se 
do marec4al.Floria.no.P~iroto,-qli(3 e~Inag~v~ ascende não é a repugnanma pela __ vacmna .: 
com herculea mão o yiq.lo nefasto dos ·pro- é o extremado amor pela liberd_adQ, que o 
nvnciam~ntos, qua.ndo se discutja a idóa da povo brazileiro jamais cons<mtiu que fosse· 
-..~accinaçã_o obrigato1~ia. Apezar · de estar, sacrificada (mttito bem.), que pôde ter passa~ 
então; contemplado em uma chapa qne e'ra geiros eclipses, ruas que nunca ser'á ;Juffoc::tda,. 
pu,trocinn.da pelo Gover~o, não deixou de (.M·uito bem.) · , , . . . ... . . .. 
combatel-a. . . . · . Dentro da, Camara, quantas ma.nirestaÇ!J,<~s 
'·A r~sponsabilidadeda lei qüe se vao võtar teem sido ·vistas.! Teve _a,, honra de ,ser por

é só e qxclu~iv.amente . da :c.a]llar·a (.'1J)Oiqdos.) tador de uma de lias e alguns de_ ~eus ço,l-
Os -Deputados devem . ,<.t:cccital..:u, in,teira, legas tambem as teem recebido. To_1lás_ e_sta;s 

llenhum devendo recusar a sua _rósponsabi- representações toem a.fórll).a a.ma.ts r.~.spCl
lidade. Sim, porque o .Sr. Pr~sidente da tosa, sendo que. a maio1•i.a ~os S!3US S,Igna
·Republica, espírito conservador, homem de tar-io3 se manifesta pela va.ccwa. O que de
·ordem, que serviu com, l~?aldad~ .ao g_oye~no fendem é, apenas, o principi.o .constituc~o~al 
tb marechal .Floriano ·Pei_xoto, ;tem o seu ba- quo, gara,nte a lib~rdad~. esp~t·1tu~l, .a .hbêi'· 
ptismo feito na Republica. S. Ex·. é . um da<le de consciencia, l;l. h bordado mdtvlduu.l. 
sincero e leal â Republica. A, lEü. corre, ];>'o1s~ A imprensa tom tn.mbmn usc1•ipto; n'otando. 
com a resp!)_nsabilidad,e d_a C~m<:).ra. uma curta (,iemol'a nu. votação da lei. Isto so 

Os embaixadores dos Estados são os Seria.- dá com a imp1•eu:·ÚI.. quo, póde-se dlzor; apoia 
do1;es. SS. EEx. declaram, que n vacc(na deve o GovoL·nó em umn, columna o o comba.to em 
ser obrigatoria. Os Deputados, rcpres~n- outra ; nias il. imprc;wsa modol•nn. tom: sido 
ta.ntes do p_ovo, é .que devem dizer si o povo sempr.o assim, dosdo que os u.~·tigos tcenf·'a 
brazileiro quer ou não qu~r essa. obrigàto- assigua,tuL'tL de . quem os csct·ovo, .do quem 
riedade. · os faz. 

A questão d.a vaccinaÇã.o obrigatoria. mbveu Eiitâ tratttudo do artigo ~o, no qu_al oncontm 
a_ aJma nacional. A <.'amara ouviu a pal;tvra. novidades. Como já o seu honrado ami~o 
smcera e fluente do nob1•e Sr. Barbosu, Lima, Sr. Bricio Filho mostrou, é. o ct\SO, que nao 
que tem competentemente discutido â qlles- sabe como 8e chama em pathologia, talvez 
tão. sob o ponto de vista medico. O orado1•, heterocondria, das crianças de. seis m~zes 
humílimo medico, ta.nibem vem fazer obser.- terem de lJroYar que já tinha·m tido · seis 
vações. . a nnos. . . (Riso .• ) . , .· . 
· Deve dizer que, em regra, o povo prazi- Ist.o não verti. poréú1,_ ao caso.' fia outro. 
leiro é ra.voravel â . vaccinaç~ão, . e disso ponto bem sério que é o que diz: «.Todos· os 
üá pessoal tes.temunho. Medico e político, officiaes o soldados. das classe,s. ar}:nadas. de
quando andava em cabalas eleitoraes, muitas vceão ser vaccinados ··e i·evacciriados de 
c muitas vezes eea solici.tado a levar tubos a.cco1·do com a presente léi, ficando os cóm

· afi~ de vaccinar os eieitores. Isso quÇ} se mandantes ;rospon~(),.Y~i~ . p~Jo. cuplp,ri~A_ento 
·passou comsigo, naturalmente tam bem se desta mesma lei. » · , · .. . ... , 

1 
•• .• 

deu com muitos de seus collegas • . E' por Acht\ que o nosso exercito . é d.i~·nq cr,~~lp1'· 
isso que diz que a população brazi~eira não da gratidão nacional. A . Coçsti tuição . r~ço
·é contraria, á .vaccinação: a sua repugnancia 11hecett o seu dh•eito.e d~z qpe:elle ql,>edgc~rá' 
.é, ~penas, e · ahi é que está. tudo, contra o dcn~ro da le~. As.jm, .já . q~e a ·~et:ê J~f, ~~-~o
·mod() de fazer-se essa vaccinação; a · sua obl'lgar offiQiaes a se vacc~11~r~1J:l :Q ,1'~!~~pt· 
.repugnancía. é, apenas, contra a sua obriga- narom 1! - .,_, · "'' 
t.oriedade ... · . . . Não sabe si o Governo quorer<i · que·-·-a lei 

As al!toridades samtarms, Cts qtw.es ronde em debate se tot'ile uma· ··Iei:lmsparthola~ ":As 
o pub!Jco testemunho a. que tcem dil'eito 

1 
lei~ hespanholas são ma.gnificas : são feitas-
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masnão são cumpridas; e por isso- Ci.~ilova.s 
·<lel Castillo . disse uma vez. : a Hcsp~n~~ 
·precisa. de uma. lei qu~ gbrigue o . cuinpri
•mento das outr.::l.!:l. (Rtso.) 

Não sabe-si a lei em 1!-eb~te .é hespanhola, 
-m:as ~acha ditficiLque~ nos termo~ _ e1n que 
·está concebida, possa ter ex.ecuçao. 

Não serâ; executada, e, si o fôr,~erà fatal a 
quem· pretender. executal-a. 
,: E' .podsso··qucáppella para a_Çamara, in
:vocarido ·a süa : prudchcia; padwdo o seu ;.exame refiectido. . . 
· Não sé trata de uma questão simples, sem 
importancia ; mas de assumpto grave que 
envolve a responsabilidade da. Camaea. 
·' AobriaatoPiedade il'á. embaraQal' e retar
.d'âr a 'v~~cinação ; ci'earâ sérias difliculdades 
o.o Goverrio. · 

-. Esta nas niãos da Ca.mara cvital-as, aree
uaiJdo do caminho do Gove1;no, o embaraço 
qüc é mais serio do que se suppõe. 

E' preciso não des(lcnha.r <las massas po · 
púlo.rés'. · · · . _ . 
·· E' lá ciue na· hora da allltcçao. a Pa.tr.Ia 
'vae.bu'scàt· as legiões de voluntal'w::;! (Jlwz-to 
·be1;t.) · . · . . 
· Sã.o ellas que pagam o Imposto 1le dL
nheiro, do sangue! de vidt\ ! (.lfuito úem.) 

E-Q. povo brazileieo, ~esde o.~ tempos co
lQniaos, quando _aindu. nao ommo.;; uma Pa
trla-attesta·o a historia - jamais fi.ütou 
.ao cuinp~imcnto do dever sa.grado! ( Jiuito 
bem; muito úem.) 
. o ot•auot• ·não deseja q 110 a Camaea do seu 

'i:>aiz, no .soou lo v'i.nto, 15 annos depois de pro
. ~lu.mada a Republica., suppl'ima,poP um pro
.. ~octo. , o art.igu da Constituição u~ 2-1 de fevc
. l'Oh'o que assegura a plena hbcrd.ade de 

consciencia. (illuilo bem; muito bem. Patmr.~s 
no recinto. O orador J comprim.enlct (o e al11·a· 
~a do pm· todos os setts co/legas.) 

· Ninauem mais pedindo a palavra, é encor
radooo art. 2°_do projecto n. 121 .\, di! 1904. 

.... Eotra em discussão o art. So; 

mente convencido do qne é meu _innilludivel 
dever, um santo tlevor a. que me a.lmtço com 
todas a'J ve,.as de minhn. alma, dar combate 
acceso e indefeso, ao in felicissiln.o pl'O.iecto 
cúj j art. 3° entr·a em dt;cus::são, tanto me 
parece e~tar elle divorciado da ConstituiçKo 
da Republica . Si eu pudesse ci·m· por um 
momento, si me pudesse det!Cal' · arrastar 
pelas emoções que despel'tou em men cora
ção o admira.vül discuno do ill_ustra Depu
tq,do pelo Estado do Rio, a. ponto elo fazor 
calar as lkões da. expeeienci:\. amarga, como a 
inà.is amarga das expcricncia.s áceeca. ·do· que 
seja iniciativa e autonomia desta p,arte d<; 
poder publFco,o Congresso :\aciona!~ eu t m'ia, 
Sr. Prosidente, sob o impe1•io da.quella. gra.
tissima emoção, dect:.wa.do a V: Ex.. que de
sistia d<\ palavra -; porque eu n:'í.o podia dese
jar uma. contribuição tão va.lio:'::a·, nm contin
gente mais ele·vado do que · aquelle que 
tróux~~ . mais uma vez, em ·prol d<1s libertllt
d.es publicas em pel'igo, a p :t.lavra. presti
giosa c magic:t do 'lronca.do ·oopntado ·pelo 
Rio do Janeiro, sopitando, recal~1.Li1do · no 
fu11d.o. de rniniHl. alma todas a..~: el1toções Mfo· 
ctivas. fundas, CJ.Ue a.cendeu o discurso bri
lhantissimo·o ini:~ginoso tlo mon distinctis-
simo cúllega.. · ·· · 

Volto-me pn.l'ê.t a liç·ão dos dias que v~mos 
a.tra.voss;tndo o, üeante da realidade, r esigne
mo ;i dolorosissim:~ neces8ida.ue de persi~tir 
11:1 tribuna por toda:; :B fut•nms que o Regi
meu f;o me permittà.. 

Nil.o creio, S1·. Presidente, que o a;ppcllo 
!'oito n.o que lw. do mais elevado U í.~ é\lma 
uráziloíra, em eloquenctn, inoxcetlivol, ·qual 
a. do honrado Dcput.a.rlo, no sentido de ser 
rcpoltido rlo nos'o seio o3se infeliz pl'ojecto 
nascido na outra. Casa. do Congressn, posi'!a 
va.lor como elemento capaz d.c evita.!' ao povo 
bra.zíleh·o o~sa a\'ilta.ntc Gyt'a.noi:t ; ott não 
creio t]UC t\ a.rroa de mais Yigo~ <JUO VOHSU.
mos vibl'ar contra. essa. opp1•esstva. !hspoSI· 
çã.o consuhstanciada no })l'qjoeto, cujo ultimo 
artigo se debate hoJe ; nã.o creio q~o ess;L 
arma. seja o appeHo, nem ao seat1mento, 
nem núLis <í. razão, pol'CJ.nc acim:t do senti-

o .Sr. I:tl::'l.t"'b0~3. Lhna -Peço a mento o da razã.o paira hoje, incontestavol-
'palavra. mente-é a. verdade que está. annunciada 

om todas as ruas desta. Capital-paira. hoje 
:·· Ó Sr. Pre-sidente- Tem a pala- um poder extranho, aquelle que dictn, as 
::vra .. o nobr~ Depntado. · leis, que dieta as deliberações, o que deter-· 

O Sr. Barbosa Linla ( ·) - Se· 
phor Presidente, em pleno Sen<tdo da. Re· 
pu ___ b. Hc_ a_· , declarou-se.' ·que tt oppresi!ã.o Ol'~unda 
~este. prQJocto lia. via de set• só pat'a a massa 

, :oopuJar e não· para. as classes lettradtts, como 
· ·. ~i',nQ i•egimen republicano a massa populat• 

'fõsse um acárvo de pariás. E-stou profunda· 

mina todas as manifestações da v.elha acti
vida.de pa.rlamentar, ·hojo substituída por 
actos de uma existencia que se tem reduzido 
apoucando-se cada vez mais, á de simples 
aviamento de um terceiro poder. · 

Corto, eu não dou combate excepcional o 
singulal', Impertinente c inoppo1•tuno, como 
naturalmente acudi1•ia ao espirito' de todos 
quantos, com rázKo, se sentem cansad~s 
dessa. i;eimosia com quo me mantenho na tl·l.-
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buna; certo, não dou este combate, para o butos· de predimtdos do regimen republicano r 
qual não me a.pparelhei, não busco na minha (1liuUo bem.) · 
pl"ecaria saude ·toios os recursos indispensa- Senhores, nunca pensei chegar, neste ge
veis para me manter na estacada, si não por- neroso Brazil, nesta cidade magnanima, em. 
que ·estou convencido · de que se trata de que o altruismo palpita em todas as mani-· 
alguma cousa mais que dos interesses que festações da sua vida collectiva, como a his· . 

. pudessem estar ligados à minha fragil exis- toria nol-o diz injntorruptamente, nunca 
tencia. pensei chegar ao momento em qua pudesse · 
; -Trata-se de umn. medida que seguramente verificar que esta a.lma brazileira, tãocari
vem ferir rnais de perto, pessoalmente, a nhosa e -tão affectiva, atravessa um perioclo 
cada um de nós , seguramente a mim, que de verdadeiro eclypse; que a. velha emoção 
fallo. que tantas vezes vibrou aqui, dentro deste 
.. Eu podGria, si quizesse ouvir a voz rou- recinto, isochrona, conjnnctamcnte c0m a 
fenha do egoísmo accommodaticio, enfilei- mesma emoção que vib ·ava fóra desta.s pa
ra:r·-me submisso aos distinctos collegas, na redes, fosse substituída. pela mais absoluta: 
certeza de que, quacsq_uer que fossem as pela mais completa indiiferença, pelo scepti
demasías oriundas do projecto em debate, cismo mais desolador, om face de tudo 
·essas segurc1mente não me iriarn a.lcançar, quanto seja relu.tivo a abUso de autoridade! . 
não · porque eu, c, como eu, os outros a prevaricação de ·agentes do poder publico. 
membt•os do Congresso Nacionu.l, estejamos Jci. não so quer mais indagar das informa
acima da lei, si não porque, na pratica ções trazidas ao seio desta Casa, denun
diuturna dos actos :1dministrativos, na expe- ciando factos que attentam contra apropria 
.ríencia que nos proporciona eata phasc, da vida elos nossos concidadãos, delictos os mais 
nossa vida conectiva, iodos temos· a certeza graves, que entendem com abusos perigosis-
de que a lei é uma para os poderosos e é simos no exerciclo das funcções dos mem
outr·a_para os pequenos; que o medico, que bros da Saude Publica . Fttctos, delictos desta 
.troca a beca pela fa,rda de soldado e que vae ordem, por mais que venhám testemunha
'de lar em lar p~n'a impor uma medida, que dos pela voz da imprens~t, por mais que se 
i·eputa necessarüt á salYação da collectí- apontem todos os detalhes caracter·isticos7 

'vidJ.de, esse agente da a.utoridale pro~ede, por mais que se deem todos os esclarecimen
eomo na velha lenda hiblica. procedin.. nas tos ind1spensaveis pal'u. conduzir a autori· 
vespéra.s do exodo de Israel, o anjo do ex- dade a uma investigação mais segura, nem 
terminio, que sabia. distinguir a porta gi- assim se consegue fn.zer com que o poder 
zad::~. dentro ela qual podia. exercer a sun, publico revele, como é U.o seu dever elemen
acção lcthal, daquella outra. deal1te da qual ta,r, como é do primordial dos seus deveres, 
devia p:trar! (Muzto ·bem.) o cuidado que lhe incumbe pela saude dos 

$ei c1ue 0 pl•ojecto em: debate poJe dar nossos concidadãos, o zelo da defesa da vida 
lugar a. factos, muitos dos qüaes tem sido ar- do mais pobre dos nossos compatriotas. · 
ticu1ados nesta, Casa, fa,ctos criminosos, re- Um dos jornaes desta cidade n()ticiou um 

desGes factos. 
voltantes, fa,ctos ct'udelissimos, que. numa Corri hoje ao Dicwio 0/ficial acreditando 
outra situação, em one 0 officialismo não encontrar ahi o desmentido formal, documen· 
imperasse omnipotente, em que as conve- tado, . categorico o certo destes horríveis· 
niencias partidal'ias não faltassem tão alto, acontecimentos ·, encontrei duas linhas em 
.ha muito teriam accendülo nesta e na outra 

d d que o dil·ector de Saude diz quo envia ao · 
Casa o Congresso movimentos e indignação, Ministro do Interior urnas quantas informa.~ 
capazes de conduzir a autoridade ao cum- t d 1 b lt 
primento dos seus deveres, na repressão de ções pres a as ·pe 0 seu su a erno, grave-
actos daquelles a que.J'á me refer·i 0 daquelles mente accusado em uma local publicada pelo 

Correio da llfanhtí. a que me vou referir agora,, citando trechos d 1' 
d · ~ b 1 ·t, t -:- d t'd ., Conjecturo, quero cre1• que estas uas 1~ 
eJornae.., a so tl ctmen e nao esme_n 1 os. nha.s do Diario Official referem-se ao facto 
v. Ex. me dil:iáque o que está em debate em questão, emhora ella.s não o façam de 

. é o art. 3°. e que este diz: «Revogam-se as! .modo explicito. · · 
disposições e in contrario. i> Mas eu ponde~ · Vou ler á C amara, pa.ra que conste dos 
1•arei a V; Ex. que, discutindo o artigo «re- Anna~s do Congresso, para- que no futuro 
vogam-se as disposições em contrario>>'tenho S. Ex. tenha mais este elemento psychieo 
naturalmente que indagar quaes são estas para julgar da nossa situação morn.l; vo~ 
disposições. · · ler á Camara o facto noticiado em .todas as 

E estas disposições valem, em summa; no suas rrünudas pelo ac1'editado orgão de· pu~ 
conjuncto, pelo art. 78 da Constituiçã-o, isto blicidade desta Capita:l (lê): 
é, 'por · aquelle que con~ubstancia, em uma «Na casa da rua Primei1•o de Março n. 96,. 
i~nthese final, a série de garantias, 'de attri· 2° andar, mora v a com sua. famili~ o ~r. Al· · 
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-fredo Ponce de Leon, portnguez, de 39 annos E a desventurada senhora, aterrorizada 
de idade, residente no Brazil ha. 11 annos, com o espoctaculo qne se desenrola.ra de
e negociante de peix:e na peaça do mercado. ante de seus olhos, temendo que a re
Na dia 31 de Julho, que foi domingo, o Sr. movossem para o hospital, f! tendo o seu 
Alfredo recebeu varlos a.migos em sua rcsi- tratamento, quo era. pela homceopatlüa, 
dencia e o jantar foi abundante c variado. complotamonte perturbado pela violonta des
No dia segLlinte, 1 de agosto, amn,nheceu elle infec\~ão foi preS<1 do um terrível panico, 
com certa indisposiç:ão, mas foi paea o seu ao qual nã.o pondo rc.:;istir seu organismo 
trabalho, como do costume. Sentindo ag-gr<l· enfraquecido t 
var-so seu esta,do de saude, recolheu-se á Os doutores da Hygicne, anciosos por des
casa. com ({ores de cn.beça, dores pelo corpo cobrlr um novo caso ele peste, não llesi-
e feln·e. . tarttm em profamr o corpo da. respeitavel 

. t· - t · · .. - 11 t, d !õ;onhora, em - lmsca do almejado bacillo de 
O tra a,me~ o. cas~1ro nao 10 raze~ 0 Yorsin . E o fizeram aproveitando-se da a.u

mell~oras senstvei~, foi chamado um medico . sencia do dono da casa fechando o-:; ouvidos 
no dta. 2, ~ qun.l, Jnlg:mdo tr•a;tn.r-se .de _um aos pr-otestos da espos~ deste, e trancando·so 
ca~o suspeito~~ J?OSte, ~ez . a denu~ct_a un~ na sala em que se achava o cada ver, sem 
p~sta pelo Codi0 0 de To1 turas. No dia. 1m~~ deix:ar que os acompanhasse uma só ·pessoa. 
dtato, 3 de agosto, teve o doente a mfellc1- d· í1 T·:J. 1 

dad~ de vm· seu laP iny~didoApelo pessoal da aco~~;;ã,0": No di:t segtliute, 4 de agosto' 
Hygtene · 0::; dou toros, Ja se ve ,decJ:etm·am que dous enterros salüram da, rua Primeiro de 
o caso ~ra mesmo de peste: c .f~t ordenada Março n. 96 ... e os delegados do Dr. Os
a remoçao de Alfredo P.ara .. t Jm .IJUba.An~es, waldo muito tranquillos com a. sua consci
porém, que_ elle s~gmsse ?ara, ~ ~10~Plt;tl enci:1., 'continuam a descobrir casos de peste e 
Paula Cand1do, fizeram-lhe. c1. celelne mJccçao <.t flLZei' a, celobeo injecção de se1·um ! 
de s~l·w:n, e ~oro tal pe~ ~cw que lh~ que-, Contrastando com essa tranqulli.·da.d_ e, ima
~rara~ no.bl:~ço duas agt~lhas. O eff01to do gine-se qual não 6 0 desespero d~ts duas 
1 emedw foi prompto. . . . famílias que pe'~'deram esses entes caros! 'i>. 

O do~n.tc, ~~o est3:va cheto de v1d:t ~ e~n Ora., Sr. Presidente, eu tinhn,, n,té certo 
seu p~rfmto JU_Jzo, fot ata~ado ~e. ho_Ertvets tempo, a ingenuülade de acredíta,r que ha. 
calefrws c meia hora depo1s da W.Jecçao era uma lei conhecida sob ~t denominação de 
cadaver! O proprio medico que fez a ore- codia-o Pem1I, pa.rt.t ser cumprida e ex
ração, quando v.o~t~u á casa de Ponco de ecut~d<t ; que ha uma instituição conhecida 
Looo , afim ~e dn•Jgn· o son transpo1•te para a sob a dcnomina.ç~ão de Policüt, incumbiil.a de 
.Turujuba, nao poucle conter o sen espanto a,o syndica.r de todos osscs factos, -procurando 
vel-.o mor~o ! . .. _ . indir.ios da criminaHdudc para o fim de pro
. Amda estn,va queme o corpo e J<L u douwr mover o castio-o dos re~pon~aveis. I-Ia muito 
rlava ord~m para que o ent~rro se fizesso no tinha a certez~ de que e:::to Codigo nã,o é mais 
mesmo dta: Foram em v:ao os pra~tos da uma rmtlidauc sinão pa.m a.quolles que, por
deso~~da vmva e as supplwas dos amigos da ventuea, incot·rom nas antipathias dos c1ue 
fnmll1a. . . govormLm, não ora uma realidade sínão parao 
. O enter1•o havta de ser f01to s~m ~lemo~<1, os desprotegidos e para os fracos. 

d1ssc ? doutor «porque l\ p~ste e .I?-utto Este Cocligo ínventon nm ar·tlgo reLativ<) 
contagrosa., ~.aqtJe~le c~rpo n~o podm ~e- ao homicidio po1• imporicia, negligencia ou 
mo1•ar·so allrsom mfe~cwnal' to:los os pro- inobsCI·vancia dos preceitos regulamentares. 
sentes e toda. ~ _vtsmhanç<J .. )> • A.contec~u, Para que se possa constatar, para que se 
po~·ém, que o caiXao mandado. v1r pelos pio- pos:;a vePificar que caso é este, em um dado 
pr10s representantes da Hygtene n,]_Jsoluta- :.tcontecimento, indispens<wel é ao roes~o 
~ente nao comportava, o morto. Entao,como tempo ev-idente; intuitivo, que á Polima 
.Já er:am 6 horas da. tarde ... resolvera~ con- eabe colher todos os .elementos para que as 
sel!-t1r que o enterro ficasse p~ra o d!a se- autoridades competentes possa.m iniciar pro-
gumte .! Como que por enc~n.to, o per~~o ~o cesso contra os responsaveis. . 
cont.':l.glO d~sap~areeeu; a VlSl~hança Ja nao Pergunto: eu, que tenho lido a respelto 
corria mais o r1sco de contrahn a peste ! ! a legislação de todos os paizas c i vili~ados, 

Tudo isto foi precedido e seguido por uma cujos costumes se procura cada vez roa1s co
verdadeil•a devastação na casa. Não só no piar; tenho lido a noticia de que e.m tod_os 
2o andar, habitado pelo pestoso, como no esses paizes ê frequente serem med1cos, na.o 
}o andar, o pessoal da D. G. de S. P. fez só empregados na Saude Publica, ~ais ainda; 
arrancar o a.ssoalho, para dar caça aos ratos particulares, condemna.dos á cadeta e multa 
e ás pulgas, e o lysot correu em abundancia.. por terem . commettido delíctos da. . natureza 

No 1° andar, havendo uma senhora doente, deste-não conheço, não tenho noticia, não 
f1uizera.m logo dal-a tambem por suspeita. soí absolutamente, maxíme na quadra que 
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varr:os u.trn.vessando, ·do· ha dez mezes a 'ésta: mento ri:hsolnto desta l<~i na 'quasi totàlii~d~. 
parte, nào tenho a mínima. noticia do menor dos Estados brasileiros, maximo nessa grande 
esforço posto em pratica pela ·poLicia da 'Ca- pà1•te da:Republica, nessi:t; zona extensíssima 
pita L· Federal para verificar si nesses casos, do nosso territorio~ o:nde o jagunço ·não · tei1,1. 
hoúve ou não um crime ou delicto ·a: pünir medico, nem o medico armado de lancet'a 
n~ ·fórma, da lei- que cu não tenho mai:~ a e apoiado no soldado vae procurar o ja.g'unçó. 
ingenuidade de crer que sn,ja re<dmente umit (Apoi(!dos). · 
lei· da Republica. (Jiitilo bem _; 'fi1,Uito bem.) Ahi não são precisos temperamentos: a 
~. E' dcante de factos dest<L ordem, que s0 re. propria ,população fará justiça a leia. ~est~ 

p1•oduzem diariamente, é c.nú amostras dos te ordem. · ·, · ·.·, 
feitio, é com manifestações desta natureza Aqlii, .porém, sabemos j i. como vae es'ti.C 
quo o povo est<t aguardando a votação da lei lei ser cumprida. . . . ~ : · · 
relativa.· á vaccina corripulsoria, que ha de ir Notemos, primeiro, qu~ 'l;lm~ lei em tl;l,eS: 
coroar o despotismo consubstanciado no cha- condições,citjo cnmpeim~nto váéresti·ingir·~e. 
macio Codigo de To duras ; é nes:;e estado d~ á area óccupada pela Ci.l.pital Fe~(3r~l .... · · 
alma~ justamente apprehensivo, certo da im- 0 SR. BELISAruo JJE SouzA_ E' um1o : ver~' 
punidade dos a.gentos incumbidos de pô1• em : dadeira postura munici~·al, . docreta.da pelo 
pratica essa lei- que a nossa popülação CIJngresso. · · = 

acompu.nha a. discussão no seio desta C:tS<L 
· e aguarda a votação cb nova lei. O _Stt. BAH nos A L mA - ~ •• é . ~otada po~ 

Foi tambe~ inspirando-me no conheci- um corpo legislativo co1,1stttuido. pelos repr~ .-
mento quo tenhn, não só <leste, c Jmo de sentantes dos varios Estados, represontantes 
muitos outros factos demmciados peh Íffi'· cuja . qu<Lsi t,otà.lidáde não resjde aq_ur •. nã_~ _ 
prenSJ. e trazidos para esta Casa ; foi inspi- vac partilhn.r dos incoJl1motlos que e.:;ta 113.1; 
l'ando-me na certeza de· q'uo o Governotem ha· de prOJ)OrCionar · aos nossos C.9t:J.Cid~4ão~·, 
as I>a.lpebras 'chumbada.s, par.t não ver· fi.~ét9s moradores !la Capitct.l Fcdel'al (11.luito bem); 
dessa. ordem, e qne as autoridades esíão de as f<.i.milias · des5es reprPsent~ntçs · Ílao, ~~7 

. bra:ços cruzados, quo manrloi uma. emenda., tarão ·a.rriscadas a. pl.]3Sar. p~l9S. mc~mos ~s-
conservando certo nunrero do dispositivos ·da sa.bórc·s qu,e as dos habitante!! daqui., .. 1:\li!l.~, 
Cónstituição da · Rep~ blica, porq ne; · si se.1•a- não pas~:t'i·iam r. esmo. porque (<L\Uili<L. , cJ,~, 
vogam as úisposiçõos em contrario, não ·sei Dcpritad9 n?.io é cvmo familü~ d!) , pl;ol(3~t~ot•io. , 
si todas essas ga.rantias constitucionu.es serão (Riso. M~tiio bem.') · · · 
tambem l'evogadâ.s polo rLrtigo a quJ estou Direi mGs:no que a situaç:'Lo a· (lliO vamos 
<Lgora·dando combate. Será pi•ociso provoc;1r fica1• reduzidos é cst<L: não podemos maís.·el':l-' 
um pronunciámaúto formal da Cama;ra., pa.ru. colhCL' rnodicos, escolher l'cmedios, nempha.r
quo ol.la !liga. c~pross:tmente si quer ver macias. O Governo impõo - violentamente os,: 
r.amborn rovoga.rh\s essas varias disposição~ homons, do cujo valor moral não pôde ros-:. 
do Código fundamental da Repubtica. (Muito pondel·-tomando um por um, porque decreto 
bem.) · · nãocon!ero um carto numero de predicados'. 

Sr·. Presidente, não tenho absolutamente o que cada um de nós tem 0 direito llo exigir 
int.uito de magoar u. QUem quer quo seja, dos mcdicos que penctru.m no nosso la1•; o Go-., 
jndi viduo ·ou classe. · : · .verno impõe ossos homens, . quo hão de tratar. 

"Tão certo· é isto, quã.o certo uove ser que · nossas filhas, mães e mulhm•os, ctno intervirão ' 
ao Governo animu.m as melhores intenções d; fl.n•ça no andamento, nas condiçõe3 da nosl3a• 
quaudo se · eslo1•ça p:>r obter · uma lei dest:\ ~aude c deCl•etarão remedios-cujo moriopolio,' 
natul'eza. de .fabr:co official. o Governo .· se ressrva, • 

Conseguintemonte, nã.o trepidarei . em in· t'ainb13m, sem pode1>, r.esponder pela excel-: 
sistir nas ac·cusações que da.qui teuhoformu~ lenc1a da, droga e pe~a . honestidu.do. -pr.}fi.ssio-:• 
lado,'e que i'rã.o attingir aqúoHes que sã.o naleescrnpnlodo fabdcaqordella . . . . ';,.; ;:;iJ 

protagoúistas dos fu.ctos (leploraveis de que ·A medicina preventiva, como a. va.cciria~ão'· 
tenho fornecido·amplos exemplos a ést:.t Casa, compulsoria, não será p:tra a· btil'guezia -g·oL' 
colhidôs, . qu~r . pOr . conhccimen to . ·prop:do, zadora..:...permitta-me V. · $x;, Sr, Pl'esidenta~ 
qt1er na imprensa dial'ia. · · . · que eu accentúe estas palavràs, pot•qu~ meu 
··nirei, P()is: .a lei não vn.c ser votn.da para dever· aqui é dizer a verJ.adc em todos os;. 

sor ·cumprida, com rigor 0 pela fórm~ por _s3us termos, tal qual ella s3 'mf2 n.ti!mra~ · · · 
que já. o est<i. sendo, antes de ser votn.da; ~ 
em todo' o- teri•itot•io da Republica. · ' Sr. Peosidcnte, eu tive.occ:t.sião de ~ díà/ 

·Todos nós sabemos, todos nós conhecemos, mar a. atteilção da Canúra e ·não fuicori~e$·· 
cada; um ·dos· srs. Dcpntaios com assento tado, nã.o podia ser contêstad()_, não. ~po·s89.:, 
nes'ta Casa tem a· absoluta c~rteza de quo ha ser ho'nesta e lealmen.te yQhtestadó pir,à:..o~ .. 
dà 'bavm• conce3SÕtH, ha. .de haver condescen- artigos d'\ lei ou regUla.me~~o e li! . :~v1~qi\, 
dencias, b·a. de bn.ver·, mesrim, não cumpri- p:1ra as disposições do chamado· Ço~t_Yo · ·(te--:. 



Cêmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 13 15 - Página 19 de 23 

SESSÃO EN. 2 -I)E SH'l~EMBHO DE 190{ 89 

~??_·ttwas,que _ ahiestito p~ra não_ se_ rern _c ~nn- 1 (l?'q.tJq~ e ~IORT. AEs_. de 1>este te~m . soln·cvindo 
prtdas. · . . . . l depo~s cl1t woculaçao, nes.~e pertad o.>, . 
-·E a r'e.álida.de· do$ factos· pl'OVi1 ·que :os ta. Clw.mo a. a: tenção d:.L Ca.ma.ra. p.u·a a q n:..tl 
disposição vac sendo ·~ruclmcn te cnn_1prid~ appcllo, com cnja. coHaboração fot•ç-oso é que. 
para eom os pobras. E~tou rnc refCI'In..io a contemos, para. poup:tr a nossos concida.
va.ccinaçi'io anti:pestosa. . dãos,vexamcs d~L ontum .(losceqnc lhes podom 

Eu· a.ffirmci aqui mesmo o que se procurou custae a vid<~ (l;J ): . . · . 
impol' no t'Jca.Qte ,á vaccina anti-vn.l'iolica, «:\ immunidadc fJU~ :t v;tecina. anti- pcs
q~e, ~e viria. _a _'imp~r por uma lei de ctreHos. tos~ JH'~du~. srj começ:tt s. on 12 dit~s dopú~s 
tremendos, 1guaes aos dest:.t a que cston dé\ 1noqutaça.o ; nesse pcr10do de prernlllll-; 
dando comb:ltc, em relação i vaccinação zàçã.o, o individuo torna.cso mais .sensivel à 
ahti-'pês'tosa. . . . , poste (lO que OS nii.o ,~ a,ccin<tdOS. » 

Poi~, senhores, quando amrm;:tV<L i:sto,n 1o SÓ o inrlivi,duo tonw-se . mais :;ensivel, etc-. 
e·stefa~t.o já se passava em virtuclo de dispo-. (lG): 
sição do . Cf!di!Jo d u Postura ,~ quo li, leu meu « ~ui~o3 C<1SJS geaves .c mort.:~es de pes te 
di:;no ~,migo e illu.str.J · medico, lunrti.do tcom sol.Jrcvintlo dupois ~l : ~ inoculação uossc 
Deputado pol' Pernambuco, ·o Sr. Bt'icio p3l'iolo .• Dr. Oswaldo Cru:..» 
Filho, mas u.ioda. !ll""l sabia_ cu que cstttva Eu completo-D1•. Oswaldo Gonça.lve.') da; 
elaborado um proJect'J de l01 mandando ap- Cl'L'Z JJndt Meclico-dezembt•u <b-1901. · 
provar um convenio sanitaria .. em um de ' 
cbjos artigos se instituQ a olJrigatoriedadc da. Poi3, senho1•as, o ~~on\'cnio euja. discuss:'io 
vn:cCinação anti:.:pestosa. · está a.nnunci<ttLa pal'a to .~·o após'a, deste p~·o-
·. Teriho ouvido. -' Se. Presidente, a. va.ri;Js jeéto, na. me~ma. P ~rtc (b, . ordem du dia, 

eoll'egu.s, n. qilem Jwí intcrrog.:tdo : . consen· diz: .. · 
tiria.o amigo que lhe penet1·asse em casa. «Ar!;. 11: As Altas Pa.1•to3 <'onte<teta.n.tes 
a::Po~arlop~ilo ~raço . fortç do Govci·no, S?m aêcorfhri:l em a.Jopb1•, CJmo morlidas ma.is 
que o :imtgo ttvesso ch:\marJ.o, uni med1co cflictLzes, no tmt·~mcnto p1·ophyla.ctico ma .. 
officia.l pat'ii.', ~ob o · fun.LtÚI'ierito d~ . qne , n<t l'lt.it'no c tóercs.tec, o isola,mcnt.o do::; uonntes 
casa visinha! tivesso h<tvido um ca.'io de pa . .;;_te, ou suspJito~. a · üe.:infücç~rw, a. vigil.anda. sa.
inocular·lllO', · por via. hypodcrmica, om nit.a1·ia, à. ipst,itnil}àO do~ lnspoctore.:; Sani· 
cêrto numero do centímetros cu bicos ele so1·o- hl'ios do Navio c a.s 'Uccccina~:(h:s pra·tJuntiuas, 
a.nt.ipcstoso no chefe da familh, em todos os fic:.wdo; po1·ta._nto,_ SIIppt•imidi1~ dus :'$eus pro
membros da. sua famiUa ?1> ücs:ios do defosa hygionic:L :ts nu~~::)a,s pra.tlc ~~s 

Oh! ~uro ! l~' esta n. l'Ospo'3ta. quo em rigor qn::~.rcntoJn ú·ias c qu:w.,quot• outl\lS moúidas 
tenho ouvido. Mtts, nã.o con$cnliein. porque '? nãtJ .<lct rmintdas •·xplicitamonto rL•8!.a con· 
--Porque não mo parooo quo csto soro t:mlm vonção. >) 
a sua 'inocuida.de demonstrada com a mesma ·Não diz-a. V<1cciuaçüo anti-vat'iolica, nom 
sHguraoça com que se me a.tigut•a. quo mt;L é o caso. pot•qu :t em outt•o at'tii-{O do conve
o soro da vaccina a.nti-val'iolica., mas, em nio, vol'ifir::L·Se qun tL'tl.f,a.va.-su tlestafl t.t•o ;~ 
tedo caso... · molestias: clwlm•a,, !'ohrn amu.rolla, ou pnste. 
· Ij:m totio · caso, é o D:)pnta1b ctuc diz, Sú n.;ttLs tres, nã.o qüm·endo cugitl.l.l' do um 

que tem elementos pat·a rcsbtir. !\las quo se1·um ctno tom sido ons:t.ia:Jo em curtas pal'
dir.t o pobr0, o proletario, o oporario, o tna.is te> do mundo, om relaQã.o u.o cltnlm•a, e nii,u 
humilde dos nossos compatriota.s, cujo !a1· qucrllntlo voHa.t• ao8 en.~;ti.Js do Domingos 
modestissimo é . invadido por um polotão- l•'roit·c, em rcl.n.çã.o ,á foiJt'\3 amare:!<.~. e .do 
empregar a phrase militar, porque se trata. Sa.nut•olH. Ficou a pe.5to. 
de militarizar a medicina. olficiat-por um Ei.s a._qui ;t \·a.ccina.c,:iio feiLa .. p:.>r um senon 
pelotão, cqjo commandante é um medico na~ condições de quoo Sr. Odwaldb Cl'ltZ, 
e · cujos subalternos são membros dtt br·igu.cla ac:1.ha ·uc nos infol'mar, pot' uma biliut·a que 
de mata·mosquitos, que lhe entt•a pelo lar ousei ra.zcr ú. .Camat•a., do Bl'a:;il llledicq, de 
<t. J9r.ç~, para pr(3star este serviço pel'igosis- 190 I, que ·aliás não precisaria . caQçal~ 
simo.,na op_iniãQ <;lo Sr. Dr. O.:;walllo Cruz, e a a.ttQ_nção da. Çamara relendo a.rtigPs. do 
qu,e:vm,l . traz<;3r ao conhecimento da Camara. Codiga, do regulamento . . do serviço s:tnitario 

.. Nó . Q1~a.'.::~.l Neclico, de dezembro de 190 I, em . que, isso es tü. perfeitamente garantido . . e 
o .. Sr. pr. Oswaldo Cruz, qu3. não et•a. então até· dado ao medico da hygiene · como ele-
director . de Saude Publica, escreveu o se- meqtó 1Jara peomoçiio. . . . 
guinte ' :· ·.· . Sr. Presidente, :t ve~·dadc absolutamente 

«A lmmunidadc que a. vaccina a.nti-pes- inconcussa, , que desafia, e óutr·a cousa .não 
tosa' '. pro~uz ~ó começa 8 n. 1.2 dias dopois tenh'o levado a · fazer aqui sinão isso, qual
da·lnocula.ção. Nesse perlodo de pre-immu~ quel' contestação agora, .é ésta.~ q_uc. qu~nto 
nlza.çãô · o in<lividuo to1·na-s:J mais sensi·vel â mais vacc;nações fizer um rnc<lic.o da hy
pé'ste ' ·que os fÚto 'Uaccinados. .lluitos casos gieno, um delegado , üe saude, ou um _insp.c ~ 
•:· " ·:V!óJ;•:v · ·' "··· ·' · - · · , 12 
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ctor sanital'io, tanto mais elementos terá 
para a promoção. 

Ha entre os artigos do regulamento a que 
me refiro, um que diz: 

«Cumpre a esses i nspoctores sanitarios 
<.tppltcar a vaccioa anti-vn.rioli.ca o anLi-pes
tosa, dura,nt.e os plantõ:J:~, c nos domicílios, 
regi.stra.ndo ... » 

Registrando, como elemento de promoção, 
esta vaecina pestosa. no mesmo pé l:e igua.l
uatle c1ue a vaccina variolica. 

Temos .factos que provam que os uelegados 
nã.o consttltam. âs familias, não ouvem os 
medicas assistentes, não tcem a miníma ce
l'lmonia, invadom- 'tiUtnus-miUtari o lar 
do mais humilde cidadão, e injectam este 
serwn, a respeito do qua.l o Sr. 03waldo 
Cruz lliz que torna, o indivi.duo que soffre a. 
va.ccinação mais sensivel ao at:tquc da 
peste, produzindo muitas vezes casos gr.n.
vissimos, em que elle vem a fallecer. 

A verda,de t~ esta. O Congresso, na suu. 
inercia, nn sua disposição de a.pprovar seme
lhante projecto de lei e de não tomar provi
dencia do espocLe alguma, fica ainda cumplice 
1le tal crime. 

· A população o dirá, a historia. de:;tes dias 
escuros o dirá, todo mundo o procla.mn.rá, a 
Camara. b :~ixará a cn.beça em um silencio 
que não tem explicação, a. Cama.ra se reco
lherá a uma. passividade Lleplora.vel, o Con
gresso se recolherá ao apoio incondicional. o 
Congrr.sso não terá um orgão só dentl•e os 
membros de que se compõe, capaz de dizer 
em que estc.t affirmativa. não é vord.Mc .in
teira;, tal qual rosultu. do codigo feito polo 
mesmo medico que anteriormente tinha de
clarado uma cousn. perigosa, n intervetH)l.o 
do soro anti-pestoso e dep0iS o delega,do 
de hygienc decretou 11umtt mililrwi essa in
terv:enção. 

Como n~io nos indignarmos, não nos a})ai
xonarmos? 

Então o nosso egolsmo é tão estrnito, 
evoluímos por tal modo, descemos tanto na 
escala animal, nós nos retrahimos por ta.t 
fôrma que as unic1s manifestações cap~zes 
de despertar uma 1·evotta de nossa pttl'te, de 

. acerdar protestos em nosso espírito e em 
nossos sentinwntos são aQnellas que enten
dem com o ataque directamente conduzido 
contra a nossa integridade pessoal, contra a 
integridade dos entes que nos são intima
mente ligados ~ · 

Eotão a compaixão, a solidariedade-huma
na, os velhos sentimentos de commiseração 
morreram pol' completo, na mesma occasião 
em que morreu por completo a Constituição 
republicana (apoiados), em um congresso no 
qualnão ha voz nenhuma além da meia 
duzia que protestam, além d.aquelle silencio 
tumular que no ftmdo de suas consciencias 

nos acompanha inc~ntestavelmente (apoia
dos), tal é a certeza que tenho da elevação 
de sentimentos que dormem no coração dos 
nossos collegas ? ! 

Não ha si não estes que protestam contra 
crime desta. ordem ~ Então a autoridade não 
desperta, não põe em pratica as medidas in
dispcmsaveis pa.ra conter os criminosos que 
nos. al'rastam â votação de medida desta or
dem? Não Yotamos ; nos arrastam á vota
ção, disse eu, porque nós nos desdobramos 
em uma dupla personalidade deploravel ;· 
uma do particular que deplora, condemna e 
profliga; outra do partid<~rio que vota como 
ü.quelle outro indiYiduo de qne falia a le
genda austríaca, que vendeu a propria som4 

bra ! 
Vimo:;; para aqui deixando no seio de nos· 

sa.s casas, no nossü la.r o nosso coração e os 
nossos melhores sentimentos, tudo quanto 
ha, de beUo, de nobre na solidariedade que 
faz de todos os homens um unlco ser e por 
tal fórina que o soffrimento de um se tornou 
solfrimento de outro 1 
· Nós já chegamos a um gráo de civilização. 
em que o intli vid uo educado de accordo com 
os nossos sentimentos catholicos, individuo 
que não pôde ser classificado ent.re os crimi~ 
nosos possiYeis, que não é candida,to âs ga.lést 
sente-so tocado, commovid.o, dóo-se, levanta 
protesto toda. vez que vê múl.ltratado um 
animal. 

Ti vemo~ aqui, apresentada por um collega, 
umo. repl'esentação no sentido de formar-se 
uma sociedade protectora dos anima.es. Não 
ha quem, de animo sereno, tranqulllo, veja. 
castigar barbaramente, com a ferocidade de 
que temo:; sido testemunhtt, um pobre animal 
a puxar uma carroça ; não ha quem tenha o 
col'a.<:ão endurecido, sinão esse candidato a 
que me referi, tão endurecido que possa ver 
propositalmente to1•turar um animal. 

Não ha quem se compadeça da sorte. dos 
nossos concidadãos ~ Quo ·esperamos r Que o 
fl.agollo chegue â nossa. ca.s·a 1 Negam que o 
fa,cto se dê ? Negam que se possa dar ? 

O fctcto está na propria lei e no proprie 
regulamento, dá- ;3e ; d1z-se onde, quando e 
com quem. ··: 

Sr. Presidente; já. que·· se trata do pro
gresso da varíola, eu .informaroi á Camara, 
e desafio a contestação d.Js delegados de hy~ 
giene, concito-os a vir desmentir os fact"Os a 
que me venho referindo e aquelles a que_ 
me vou referir. · 

Sei bem que estão acastellados na certéza. 
da impanidade, porque, si pudessem, muitos 
que são passíveis dessas justas censuras, mui· 
tos daquelles aos quaes absolutamente eu não 
abriria a porta do meu Ia1•, si pudessem, 
promoveriam as medidas indispensaveis para 
que não houvesse vozes que clamassem tij,o· 
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alto, como clam<tm neste recinto contra ma
nifestações de despotismo como esta. 

Em Campo Grande e om Gun;r::ttiba, ern po· 
quenas casas já tle si isoladas, ca.sebJ•cs. pa
lhoças ou pouco mais que isto, homens de 
traba.lho braçal, jornaleit·os uu n\cmbeos elas 
familins desses, por-quo peço vcni;~ ::to despo
tismo do dia paea r·ocorda1· que o jorna.leit\1 
humilde e descalço tn.mbcm tem falll i li:~, 
teem sido at:wados de varíola. Avisa.da a 
Dh·ectoria de Hygieno ou o l'<~spccth-o posto 
sanita rio, essa dirrctoria, essa repa,rtiçKo, 
que desp ~ nde sommtts :J.vultadas, pag:wdo 
carros que conduzem o::; in:~pcct.ore~ e gui1r
das por toda parte, commoda.montc. essa rc
pa.rtição mamla uma gro:'iscira, padiola. para 
a porta dn. casa em que se cleu I) caso deva
riola, ilrranca o humilde oporn.rio, deita-o 
sobre a p<viioln. grosseira e ahi deixa-o horas 
e hora'il exposto a. todas <"I.S intcmperics. 
(Ap(wtes.) 

Aguarda. a -vind<L de pcsson.l r111C o trans
porte, porq_ue os pelotões de ma,ta.-moS(lUi· 
tos recrutados nas ca.madas inful'iores da 
sociedade, cuju. ga.nancia e a.upctit.e:~ são 
mais accessiveis ao ganho e lltct•o que re
;Sulta ela praga fa.cil , esse:) pelotões d•~ bl'ig;1da, 
que um dia seeá talve7. armada. :~ Comblclin, 
para toro.ar real o tlespotismo, limita.m-se a 
atacar. devast;w os laranjao~ o depois a to
mar o pobre diabo qtte alli o~t:.i., que não 
tem ninguem que choro po1· clle, quo recla
me alto e bom som, c transpol'ta-o numa 
jor~adE- macabea até :i, cs&açfto nw .. i~ peoxima. 
Alu nao agua.rdam nem siqucL' um trem 
apropriado, não qudrem ahsol11tamente ficar 
em S. Diogo, de onde pudessem ser tt•anspor
tados sem o perigo que l'Csulta. elo ser um 
doeute nessas rondições conduzidt; em um 
trem de passageiros, e tomu,m um t1·em do 
suburbios; atieam o pobre cnfor•mo om um 
carro c1 ue serve ás vezes de ma.tL'uco, toayon 
destinado a co~duzir carno, c no::;se carr·o 
ainda com detritos, onde ha. ve::.tigios da 
carne t1•ansportada D<1 YC3pcl':~, ahi, nc:;sa. 
atmosphera -viciadn., vom, naqucUa, in{'e.::ta 
c imrriunda padiola, o pobri} homem, ü,l.t~ <i 
Estação Central, um dos pont.o.~ mais ft'o· 
9ue~_tados destc:t Capita.l pela população 
mte_n'<l.; e o _bmngoso, coberto de pustulas, é 
dalu conduztdo para o hospital, apenas para 
morrer I 

Pergunto: que (\ isto 1 E' o Estado~ 
E' a Republica ~ 

~ssa 6 a. Republicn. que diz que tem por 
alicerce uma. fulann. FrateL·nidade mssa 
é que~ quo é a Rep1~blica. que diz que 
vem ahcet•çar os senttmontos de solidarie· 
~a~e hu~ana., a respeito da .qual existe 
aquella formula mentirosa na. Constituição: 
a l?i é .igual para todos? 

Pois q\Iem não está vendo que ossa. igu;~l
dade é mentirosa ? 

Ento'io ! Quem é que provoca a subleva.· 
çiío? Quem é c1ue desperta a. indigll<lo,\;í.o '? 
Quom é ctue alimenta as ,justn.s colei·as quo 
rugem já no snb;olo das camadas ·11opula.
res 1 Quem 6 que espalha, esse fermento 
uo espirito (los cid:vlã.os c legitima o ap
pcllu á l'Cprcssão poln. propria força. 't 

E' ou oão é quem decreta, qncm ostatue, 
qaem estipula., q_ucm consente, Ciuem vota 
este conjunto ele medicln.s tyra.nnicas, dcs
potica:>, absurda,s, criminosa,s? (Apoiados. 
Mu ito bem,.) 

0 SR. BELISARIO DE Sot<ZA. - Soht•otudo 
o Congresso que votar. 

0 St::.. BARBOSA LDL\ - Que é que l:iC 
pôde dize e, q lle é q 1w se póJc objoctat• ao 
tlesespero, igmtl n.o mesmo sontimentl) Cllll'! 

nos dilacerasse <.1, alma de chefe:; de lhmilh, 
á dôr· suprema, incoc i•civcl c inomimLvol, 
qu e <:n•t•cba.tasso qualqnor chefe de f:Lmililt, 
ferido no mais mclindt•oso dos seus melhoro::; 
sentimentos de pa.e por um acto de vanda
lismo, como oste a que mo rel'o1•i, vcntlo 
tra.nsportada, vendo an·:.weada. do humilde 
tugurio em que vive o encanto dos seus 
olhos, a. flur dos seus affectos, a. donzcll<l 
<.\tacada desta horrível molcstia, e vendo-a 
conduzitla pol' essa fórma., vcntlo-a ::~.tiraclu. 
nesta an te-camara do morte o, ::~.fi.n:.1,l, arras· 
tada pa.ea <1 vn.ll<~ commum, onde os pequenos 
são enterrados, com esquecimento da fórmula 
-todos são iguaes perante tt lei ~ ! 

Si um individuo ne:;Gas condic,:õos, si um 
pao nesta situação de desespero, tomasse o 
dc~forço que os seus sentimentos ultmju.dos 
lhe indicassem, oh ! c.tna.ota. voz se levan
taria ; quanta voz a fallar ern nome do 
prestigio dn, autoridade ; ctnanta voz ::1. fallar 
no sentimento que se prega como sondo 
ttquello que deve alicel'çar a ordem política 
actual -de ·respeito systcmatico ás autori
dades constituídas - se· leva.ntn.ria para 
profligar, para condemnar, para mandar que 
fosse punido som demora, com o IUi.dor rigor, 
esse scclera.do que assim teria a.ttenta.clo 
contra aq_uolles quo, anteriormente, haviam 
srrlfocatlo o melhor·da sua ex.istencia, o unico 
motivo da sua vida, o mimo cl.Js seus olhos, 
a joia dos seus melindres paterna.es ! (Muito 
bem ; muito bem.) 

Foi isso que eu disse uma vez aqui, com 
grande escandalo dos que estão equilibrados, 
perfeitamente ponderados, porque, ou não 
veem, ou não querem ver estn.s co usas ; ou . 
não sentam, ou procuram não ver para. sen
tir; ou não querem ontender ou modifica.r o 
seu cerebro · de modo a adaptal'·SO á situação 
política presente; é pOl' isso que ou disse cte 
uma feita: estou certo de que cada chafo da 
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f~mqia dirá que, si porventm:a figurar o :desse sôrq, ao qual SJ retere o Sr. Dr • . os~ 
caso qne figurei,todo o chefe de f'amilia·quo é.· wa.ldo Cruz. · . ' · ·_ 
o .gt,Iarda do seu lar para defendebo por todos Valtaes á vossa casa e haveis de encontrar 
os .processos que as sius energias civic1s e cvmatosa a criança que · ' VOS embevecia. e 
physic<is o dictar.a·m, todo o c~Gfe de fa.miliél. que era o on'levo·de vossa vida e ·prodigali.,.. 
.ne~ta.cid.ade; depois deste estado de sitio que za:va á vossa · habitação ·· a . felicidade · do-
está carnpeando infrehe e que ainda se di· mestica. , 
1::t.tará mai;,; desenfrvado depois da votação · . . · · ... · .· · : · ··· . ·· · • 
<leste projecto, todo ·o chefe de familia que . Vo, q~te bJ.te .t~ PJ.~mas ~o_ .G!)v~rno. Ol,l _ <:t.t~e 
imaginar que tal medico, que tal delegado do_ I pr~s.t~e::; o .v.?s:so -~n~o_ndi_cwnallsi~lo_, qp~t~ -~ 
.hygiene, que tal inspector sanHario ousará nuarets a_ pr.e~tal-p · , . . -. .· : 
a berrar das praticas que ahi estão et;n vigor, I Não:! .Os vossos sentim9ntos ·humanospre._ 
esq'ueccr -se de que a cas:1 desse chefe de valecerão sobre 'as convenieucias politica~ 
fa.milia-posso ser eu ou pôde ser qualqtiei' (mHito bem), e então·o homem-,o chefe de.fa,
collega.......,é dUforente do qmn•to·da cstalag~m. milia se levantar<i. ·pal'a defesa de seu lar. 
uo cnbiculo · em quo _ se abriga o ultimo · · · , · · él · · , · . · . · ·· 
dos proletarlos, esquecet·-se da distancia Ba~ta_ qJlv ca . ~ qual ponha ? c~s~em s~ .1.( 
que 8epara ta,nto uma como outl'a, que t3.nto eu na? tenho fe1to. outta co~s~1. s~nao _pe~._,~r 
pôde ser um perigo. á saude publica 0 tugu- na sorte desses lares paupe1 rn~os. 
Ho do proletal'io como a . habitação do rico; Blsta que · cada Deputado imagine que fi-

. se um delegad0 nesta condições entra.1· mcmH cava no lUo de JaneiL·o, basta que cJ.da um 
milita1·i. bJ.te á porta; o dono da calla não dos l'epresentantc.3 d(ls Estados mais lon· 

. est<.í- «Mas, eu sou a visita d<L inquisiçã.:) ! ginquos, cada tu:n fosse obrigado a ficar ne.sta 
Sou o familiar do Sa,nto Officio. Aqui não cidade·, que apeste decuplicasse os seus e<t§()S. 
está a cogula do frade dominicano; mas ·aqui que a estatistica official interesseira centú.
ostá o sabra do; policial ! Eu quei'O entrar pU casse os Mso.:; . decuplicados coro. est'atis
porque venho em nome dos intet>es3os da tic.1s que ning'nem contesta~ e que o inOào, 
communhão contra o interesse individual; fazenlo outra metade · da, obra qúo a cor
quero entrar porque quel'o fazer um serviço rupção jà f~z, e que a. corrupção derra
de cat•idade social: quet'o evita,r a contagio mando-se pelas columnas _ da. imprensa mer.
do vosso lar a outros lares. Eu estou exer- c:3naria, o medo vencendo as ultimas resis
ccndoum papel que vale'peló · pape~àe poli- tencias da pl'ndencia etern ·~- um e ,outra 
da preventi-va. ·· indLizis;;em (t Govm•.no <1. decretar o estado,,4e 

Eu quero penetrar no vosso lar. Não estâ sitio o a mamla1• pregar em todas .. as esqui-
o dono da casa; · mas eu sou o medico, eu sou nas da, cidale: Salus populis sup1·ema lex est-,-; 

'o 'sacerdote que troca a. sotaina <1l vissima e si nessa hypothose, si nesse momento, cada 
'lmmacula1a que symbolizava os seus senti· D3putado pLtdesse, obedecendo, acceitandolo
·tnentos dê dignidade pala f<u·deta do merce- gicmnente-todo3 sã.'J iguaes perante a lei::..:_ 
nario. Eu peeciso penetra~ nosse la1•; eu sou a pudesse ter o seu l'ar varejado, invadido, to
-autoridade e tenho a força que o GO\'erno me màdos og onte·s que lhes são caros com ·a 
deu por decreto. Eu quero penotrt~r nesse lar mesma · brutalidade com que sãe> tomo dás 
queira ou não quei.ra o dono detle, ostoja ou todas as pequeninas crimças que habitam 
-não elle presente. n.ts moradus collectivn;s, si fossem co:1gidos 

E ti sou o Governo, e deante ·do Governo a dcixal' va.ccinar contra a peste, .. a dclxar 
-não ha. paredes que abri-guem a santidade do inocular esse sôro . immundo e · lethal-per
Iar.EU: que 1~openetru.r nesse lar. Aqui junt•) gunto: e.3t~ maioria, esta quasi unaniniid<.~qe 
hou•m·caso.de paste e eu quero impedir que que vae ( ah! que vae, eu não me illudo, :cu 

. :esse caso. se pi•opa,gue. Eu venho va.ccinar os I).ão tenho a mininn duvida!) que vac. :vo.ta.r 
·sens filhos.» este projectó, que vae continmLr s.ilenciosa 

Entra e penetra, mão .grado os p1•utesto~ deantc destá monstruosid:!de, que vüe . da,r 
'da dona da casa~ que não tem mais c<1Sa e o seu assentimento formal á continuação do~ 
~ão é :qrais dona de cousa (!.lguma. Penetr·a proc3ssos que assentam sobre as inoculá.çqes 
como alguazil, manu militari-. · · _tio soro-antipe.stoso, peegunto 1ü essa. maiqria 
' Toma da primeira criança-e vós outros está capaz, conscientemente, hqnestament~ ; 
que tendes alguma Beatriz, haveis de ter al- si o diz com a. verdade que falla pelos labios 
.guma c~eança que saja o encantode vos5a dos homens de lJem (m,itito · be.m), e si; ·.di-

. existencia. e 9. motivo da vo~sa vida-toma zendo, é c:1P:.tZ de . fazel~o. de .executar, ,eon
. da primeir:~ _cria.nç"' e c.om . Q instrumento sentir, submetter-se, subordinar-se a ·._ esta 
que .andoupa~s3.ndo no _seu offi.cio lug11brc, pratica; si os Sr~s. Dep11ta.dos, çh.efe~ . 1:\.e , ~
se~ te1~ que.dar sa.tisfaçã(), sem hav.er• _um milia, ~oma.m o ço.mpro1ni~so de , consentir 
pJder que o contenha, inocu.la:lhe sobre . . a. qtie a l).ygieQe compulsoria pratique··· has 
alvíssima tez tanto5 centimetros cuqi_cos sua~ filhas, pt•atiqn~ na;s $U_as esp~sêls; . ~st~ 
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série de in ter"Vcnc;õcs, indirectas e brü-l deyer, si p,uder; si não putlci•, a. Cà.mara c11w 
t~tes? · so.)a maldita !>> · • · · 

Não é ca.p<.tz de lmvm• um só; etl os dei$a.âo a. Tenho ~ooclu~(lo: (JlttUo bem; muito lm11; 
ràe dizerem que, do a!mtt serena, tranquilla, bnmos ·. l~nthustastwa salva de pahnos .:u:olhc 
deixarão suas pol'tas abertas, nào ao medico as ultzmus pal~v1·as do oradoJ·, que e C(l.loro~ 
•1ue escolheram (muito bem.), não a um Paula ·''J-mcnk c_wnp;·mwn!ltdo pelus seus collcgas.) 
Guimarães ou a um Belisal'io de Souza. não 
a qualquer dos d1gnos clinicos a quem ca.da 
uin de nós outros é capaz do abrir de p::tr em 
pat· as suas portas, e quo DÓ3 conhecemos oo· 
mimümente, mas ao primeiro adveDticio que 
lú. vae, àquelle a quem a. primeil'a vez que se 
vê é aquella em que penetra no lar, <tue 
tanto · pótle ser ·o optimo como pótle ser o 
pessimo, que tanto pôde ser sacerdote como 
ó ~lthno <los . esbir1·os, e que a · este se ro
cotilÚ3ça.m os dil·eitos de inocular no corpo 
de suas esposas, so1Jre ·a tez mimosa das suas 
filhas, o· soro immundo ao qual se refer•e o 
director da Saude Publica. (Muito bem ; 
muito ·bem.) 

O St•. Pt•e:-;hlente ({'azendo soo.r 
o~ l!Jiílj1<Fi'Js) . -;-Attenção! Nã,o po'sso con:Úm· 
tlr 11ue p~ssem sen1 rcpal'o, c cu.hc-mo ó do~ 
vr~r ti<: p·:otc~ta,l·,om no'me da. Carnara, c~ntra· 
;~s ulttm<ts p<\hlvras pro{crida,s pelo noln·e 
Deputg.do... . . 

Ü SR. HAIWOSA LBlA-E en cumpro o metl' 
doveP, mal] tendo estas palavras. . . 

. O ~i> .. , Pn.~SIDE~TE~. : .• que melindram a 
dtgndaue da represGnta.ção nacionaL A Ca
roaJ'n. <t tem mantido e a continuará a. mari-· 
tel' com a mais ampb iibcrd:idc de ÓpinFio. 
(Jiuito bem.·) · · · · · 

Não h<t mais oradol'CS insc1·iptos. Si ncn
ll!Jtn St.:_; Dcpuhdo 'pcdc a. pali~\;m, ·encerro a: 
dtscnssao (Pausa). · 

.·~ ·.si esta. não . fosse a . verdade, si esta não 
~osse. a. inccmtestavol reafida.de eu compl'e
l).~n(l.~ria que se pudesse ter condescondeocia 
p~~a,eom. aquelles que dizem· qne. ·6 Govoi·no o ·s.·· .. I~rieio Filho- Pc:;o lq:ía::-· 
q:t:J.~r semelhante projecto. · lavra~ 

· ··Mas, . qtieira óu nü.o queira o Goveruo, a 
~>esponsabilidade absoluta é da Cmna.ra (apoi
r.rdos) ; c1uem vae decretar o despotismo é a 
Gamara, quem vae decretar a tyrtLnnia é a 
Gamara, quem vae decretat' a maior das 
abéjecções · para o povo é a Caniara ! (Muito 
~em.) 

.,·E a Camara decreta o despotismo nJ.o é 
para ella ; e a Camara decreta a tyr-annia 
não é.para ella ; e· a Camara decreta a aJn
jecção nã.ú é para a fa.milia do Deputado: a 
C,amarft do?r~ta tudo isto para o povo, de
creta tudo Isto para o pequeno, .decreta tüdo 
isto :para o mi:;eravei ! (UttiLo bem.) 

. . . A 9ãm~ra s~be que- todos sr.io iyuaes pe
nmte a. le ... - nao ê uma verJude·; a Camara 
~tthe que ~ · Constituição '4a Republic::t mor-· 
reu ·ha mmto tempo; a Camara sabe qu~ 

. d'ecr~tando _i~to ..• Eu ia dizendo gue a ca: 
.rnara se smcHlava, quando tenho · a certeza 
_'de que aos ca.da.vm·es não se fa.Ua esta lin
.. guagem ! Eu a estor1 faHando, Sr. Presiden
·.t·e,_por m.ais qüe Y. ~x. queira ~rei' que me 
Róde fa.llar em nome do Regimento, eu a 
estou fallando aos 'meus concidadãos; a estou 
(ci.llando ao mou paiz, á alma republicana., 
q·ue revive, atravês da. minha preca.ria 
saude, no que ha ele mais potente, em um 
. !tl'ito; . fraquissimo por caüsa da. voz que o 
pl'o.fere, mais energico . porque representao 

_ .con.Juncto ~ do to4as as energias cívicas que 
f<tllam, pela mmha alma de · pn.triota; ao 

,.,p:ti7- inteiro: <<A C::umtra que cumprá. seu 

O SR. Pm:sJ:.DJiNTE ~ Fi.c:t adiada, a di:>
cussão pela ho1'a. 

() S1 ... :J?resi<.lent.e-Tendo dado a 
hora,, designo para. amanh:"i a seguinte urdem 
do dia: . 

Vot:tçã.o das emendas additivas ao peojectQ 
n. 16 :\,de 19>4, c 248, de 1903, do Senitdo, 
que decla1·a ser applicavol a disposição ilo 
ar-t lo do decreto n. 938, de 29 do dozmu
bro de 19t12, com refet•encia. ao a1·t. 59 
ns. l c 3 da Constituição, só nos casos d~ 
citado al't. 59, n. 1 c · § lo, ;ls quaes o 
Sena.do não dou o seu assentimonto, com pa,
recel' da commissão de Constituição, Legisla
ção e Jus_tiça (discussão unica.); 

Votaçã.o do projecto 11 . . 132 ·A, de 190-i, 
elevando a Colloctoría de S. Luiz, no Estado· 
do Rio Çtra.nd.e do Sul, ~ C<~tegoria. do Mesa 
de Rendas de sa classe, com par·ecer da 
Commissão de Orçamento (3:t discussão); . 

Votaç:[o do projecto n. 143 -A, <le 1904, do
Senado, concedendo a D. Julieta. Delama.re, 
emquanto solteir<.t, o montepio deixado por 
seu irmã~, o capitão de mar e guerra Hodt'i
go Antomo Delamare (2a discussão); . · 

Votação do projecto n. 155, de !'904. auto
l'izando o Poder Ex:ecutivo a concetlei.· ao Dr . 
José Joaquim de Oliveira Fonseca. lente ca
thedratico da Faculdade de Direito' do Reciife 
um anno de licença, com . ordenado, par~ 
tra t~r de ~ua saude onde lhe conviet' · ( dis-
cussao unwa. ) · · · - · 
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· Votação do projecto n. 151, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo tL conc43der um 
a.nno_ de licença, com todos os vencimentos, 
para tratar de su:1 saudc, ao jnspector sani-

•tario da Directoria Gcri.Ü de Saude Publica 
Dr. Arthur de Miranda Pacheco (discussão 

. unica); 
Votação do p1·ojecto n. 159, de 1904, auto

rizando o Poder Executivo a conceder ao 
Dr. Affonso Lopes Machado, major medico de 
3[\ classe do exercito, professor da Escola 
Preparatoria e de Tactica. do Realengo, um 
atino de licença, com ordenado, para tratar 
de -sua saude, onde llle convier (discussão 
unlca) ; 

Votação do projecto n. 157, de lG04, au
torizando o Governo a conta.r ao i;elegra
phista de la classe José Leopoldino de Vas
concellos Cabral como tempo de serviço ef'
fectivo para os effeitos da ap,;sentadoria e 
accesso, o interstício decorriclo de 7 de maio 
de 1894 a ll de julho de 1895 (discussão 
unica); 

Continuação da .2a. discussão do projecto 
n. 121 A, de 1904, do Senado, torna.ndo obri
gatorias em toda a Rcpublica a vaccin.ação e 
revaccinação contra a varíola, com p:trecer 
da Commissão de Inst.rucção e Saude Pu-

bliea e substitutivo do Sr. Deputado Erico 
·coelho (u.rt. 3. 0 ) ; 

Discussão unica do projecto n. 161, de 
1904, upprovando a Convenção Saaitaria In
ternacional, concluicla nesta Capital aos 12 
dias do mez de junho do corrente anno, 
pelos delegados do Bra.zil ·e das Republicas 
Argentina, do Uruguay e do Pamguay, 
com os pareceres das Com missões dr Instru
cção e Saude Pnblic:.L c de Diplomacia e Tra
tados. 

2a discussã.o do Pl'o,jecto n. 32i, de 190~~. 
autorizando o Poder Executivo a fazer r e
verte!' em fa. vor de D. Amalia . Paulina Ro
drigues Silva, irmã do capitão João Sabino 
Rodrigues Silva, a parte da pensão que cabia 
tL sua ra.Uecida mãe D. Zelinda Maria Men
des da Silva, conc~dida por decreto do 
Governo Provisorio, de ll de outubro de 
1800; 

2a. discussão do projecto n. 88, de 190-1, 
concedendo a D. Flora. Queiroz d<~ Camara 
Lima, viuva do coronel honorario do exer
cito Frederico Augusto da Fontoura Lima, a 
pensão annual de 1:200$000. 

Levanta-se a sessão üs "1 horas é 10 minutos 
rla tarcle. 

93n SES3ÃO EM 3 DE SEII'l·:MDHO DE l~:H.H, 

.f''Y'esidencia dos Srs. Pattla Guima;·tíes (Presidenle), OU.veinc F .:.'JtWii·er!o (1 <> Vi~e-Pre
s::dente) e Pattla Guímcmies (President e) 

Ao meio-dia. procede·se á chamada, êL que 
:respondnm os Srs. Pa.ula Gnim;wães, Oli
veira F~gueiredo, Julio de :Mello, Alencar 
Guimarães, Thorna.z Accioly, Wamlel'ley de 
Mendonça, Joaquim Pires, Bricio FiHw, Luiz 
Domiogues, Dias Vieira, Ft•edel•ico Borges, 
Eduardo Studart, Gonçalo Souto, Fonseca. e 
Silva, Izidro Leite, Teixeira de Sâ, Medeiros 
e Albuqum•que, E$tacjo Coimbra, Pedt•o Per -
nambuco, Eusebio de Andrade, Arroxelhs 
Galvão, Rodrigues Doria, Joviniano de Car-

Voiga, Vi1•ia.to Ma:::ca1•enllas, Bernar(lo Mon
teiro, .José Bonifn.cio, Carlos Peixoto Filho, 
Da,rid Campista, Ü<.Lrnoiro de Rozende, Leo
nel Filho, Adalborto Ferraz, Manoel Fulgen
cio, Ologal'io Maei ol, Wenceslau Braz, Ro
dolpho Pa.ixão, Moreira d<1 Silva,,· Bernardo 
de Ca.mpos. DomioguQS de Castl'o, Ferreira 
Braga, Paulino Ccu·los , Rodolpho :Miranda, 
Joaquim Toi::{eira Bmntlão, Candido de Abreu, 
Carlos Cctvalcanti, Carvalho ·Chaves, Paula 
Ramos, Abdon Bttptista, Luiz Gnalberto e 
Biu·bosa. Lima . 

Abro-se a sos:::ão. 

. ·valho, Felisbello Freire, Domingos Guima
r.ães,.Neiva, Garcia Pires, Pinto Dantas, Al

··ves Barbosa, Paraohos MontGmegro, Galdino 
Loreto, Heredia.de Sâ, Corrêa Dutra, Belisa- E' lida o posttt em discussão a acta.. . 
l;'iode Souza, Silva Castro, Galvão Baptista, I 
.Laurindo Pitta, Pereira Lima, Mauricio de O Sr. Galclino I ... oreto - Sr. 
.Abreu, Ca1•Ios Teixeira Brandão, Fra.ncisco Pl'e.sidentc., a lWuposii;o de um discurso p1•v-
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nunciaclo l)Or mim, ante-hontem, o nobee 
Deputado de Matto Grosso veiu fa.zer uma 
l'ectificaç~ão. E, como possa parecer qnGJ cu 
tivesse a.lguma. responsabilidade na. omissão 
de apartes de S. Ex., venho declarar que <1'
nota.s tachygraphica.s furam publicadas corno 
me foram cotregues. 

Não tif!ha.m esscLS notas o a.parte no qual 
S. Ex. affirma.va qlle em Matto G1·osso se 
havia, teito um rwvo rc.~·ulamontu do sello. 

P_or consequencia, a omissão desse ;_Lpa.rte 
não toca a minha responsabilidade. 

O SR. CosTA NETTO -Nem eu attribul a 
V. Ex:. 

0 SR. GALDINO L(H.ETO-Já que a proposito 
da acta tive de dar esta explica.ção, V. K~. 
me pérmittirá que accrescente outra.. 

Ora, o a.nno p:~ss~tdo, eu di:-::-so i,n,mhom 
a.~oiado n~\ a.utorülade dos mestres. que '-~~ 
!ets organteas a. rp10 se refere a. Constituição 
ceam a(tnollns que regtila.Yam o~: institato;;: 
pu! iticos e a<lminisk.Ltivos que el.la eroou. 

Quo nào fosso assim : o proprio O Pai; · 
reconhece c1nc t.ts leis organicas podom ser 
declat·adas incon~titucionaes pelo poder judi
ciario: o qne qttOl' dizer quo não particip:nu 
d:t f"orça, e J.a <~~Ito_ri~adc d;ts leis intorpreta.
tt v as da Coostnmçao. (Soam os tympanos.) 

. O SR. PI~ESID~:\Tt::- Peço p:•rroissãopa,ra 
ai nela. um;_~ vez m terromper o nobre Depu
tado. o q no esttt om discussfto é a acta, e 
V. Ex. llc\-e dizor qu<tes as rectiftcações que 
tem a razce sobre <t mesma. )Tão púcte estc\1' 
discutindo esse assumpto. 

O SR. ChLDINo Lom~To -- As considera
ç:õeF; que tt3nho <1. fazer, Sr. Pl'esidentc, nilc1 
podiam sm· intcr1•ompidas <tssim, mas ob$3-
deço, desde que V. Ex. fa.H~t com a autuei
dado do Regimento, bastando mesmo que 
fallassc 1_•om aquelh~ c1ue tem pessortlmento. 
· Tenlw conclnido. · 

Aftirmei que <J, Constituição Federal era 
lei reguladora üe todos os poderes, que obri
gava a todos os poderes, quer federaes, qaer· 
estaduaes, que nenhum pOLler é superior à 
Constituição, pois que della haurem todos 
autoridade e força e, portanto, nem o Con
gresso Nacional nem o Supremo Tribunal 
Federal se podem collocar acim~L da. Consti-
tui~ão. . Em scguiJ.a ê app1·oyad.a. a. acta da. sessão 

~ <1.ntecedente. Aftirmei que o Congresso Nacional não 
])Odia. fazer lei interpretativa da Constitui
ção. Uma lei int~rpretativa da Constituição, 

Passa-se ao expcdioutu. 

dizia. o rtnno passado o illus1;re Deputado por O Sr . ....:\..leucar Guimat•ães (f'' 
Minas, o Sr. David Campista, não só com a Scc.'f"el urio; procede á lc:itura. do seguinte 
autoridade de seu nome bastante respeita YCi 
já (apoiados), mas de publicist::ts que citou, EXPEDIENTE 
uma lei interpretativa participa. da autor·i- Otncio3: 
dade, da força da lei interpretada e, por-
tanto, della. é pal·te integrante. Uma lei in- Do Sl'. 1° SCCl'CÜl'iO do Suna.do, do 2 du 
terpretativa d<t CorJstituição devo, por con- cot'l•urltc, c.Jmmunkando que pelo Sr. Pec
.sequencia, considern.l'-se como parte in te- sidr.nte da Hepublic:.t foi sa.ncdonadn n reso· 
grante dessa. Constituição, ter a m0sma au- luçi'í.o do Cungt'C:'SO :\a.don;Ll, da qnal envia, 
toridade que esta o, nessas condições, si o um dos rcspectiYOS :wtogrn.phos, cuncedenclu 
Congre~so tivesse competencia para fazer nu conf~rente do 3" cla~se d;L Estracl:.t ela. 
uma lei ordinal'ia in·terpretativa da Consti- Feno Central do Bra.zil Henrique Martin.~ 
tuição, o .. Supr~m? Tribu_nal.não poderia~~-~ Tci.xei~·a um anno .do licença. com ordonado. 
clarar essa 101 wconstltucwnal, como nao -Iuten'<Ld.a.-ArclnYo-so o uutog1·a_pho. 
poder(~ fazel-~ ~respeito de ;tma lul i~~tm:~ . Do 1Iiuistel'io da:> H.~~la,,;uc~ Exi.criore:-;, do 
pretat1va decretada pelo Conorcsso. mc~lcmi .... 31 d.o mez ultim 1 cnYiando a :::.err 1üut<• 
o process.o da reforma, constttucwnaL. ' L' 1:> · J 

(So~m os tympanos .) l\IE:\"SAomr 

- 0 SR. PRESIDENTE-Lembro ao nobl'C 
Deputado que as observações sobre n. acta 
são restdctas. 

0 SR. GALDINO LORETO-A proposito do 
meu discurso, estou dando outras expli
cações. 

A esse meu discurso, Sr. Presidente, re
feriu-se O_Paiz, amrmantlo (1ue se tratava ue 
uma lei organica e, desde que o Congresso 
tinha. competencia para f~\zer leis orgaoicas, 
tinha para faz.er leis interpretativas da Con
sti~uição. 

Scnlwl·cs Membros do Congros.:lo N'a.eiom1.i 
- -Submetto á vossa dclibeeação, como de
termina o u.rt. 48, § lô <lu. ConstituiQão, nm 
tratado de limites cotl'e o Brazil e o Eqna
dor, n.s:,:ignado nesta. C:tpit<tl n. 6 de maio ul
timo, constante da. inclusa cópia authentica, 
acompanhada de uma exposição, e qno me 
parece es!i:w no .caso de merecm• a. vossa. 
approva.ç~:Io. Rio cln .Janelro, 25 de agosto 
de 1904 . ...,... .Francisco de Paula Roclrig!<e.~ 
Alves. -A' Comrnissão de Diplomaci~t c Tl.'R
tados. 
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:Do ·me3mo Mini:.;terio, de igual da h ., en- Do Ministei'io da . InJastriit,. Viação 'Q. 
vlando a scguint9 Obras Publicas, de 2 do corrente, enviando 

Senhores Memhros do GJngresso Nacional 
-Submetto <i. vo~sa delibeeaçito, como detor
min:t o art. 48, ~ lô d3.. Constituição, nmn. 
Convennão Sanítaria, Internacional, assi
gna.da e;11 Pat·iz om :~ de dczembt·o do a,nno 
proximo findo patos . plGnipotonciarios do 
Beazil e de outros pu.izc:::, e concernente ~h 
medidas proprbs pal'<t l'csguardu,e a saude 
publica contra a inv1são e a. pt·opaga,ção da 
peste e do cllJlcra. 

Junto vos remetto, acompa.nhad::t dl.l uma, 
exposiç:ão, uma cópia authentica, du.quella. 
Convenção, a qua,l me pn,reee estar no caso 
de met•ecor n vossa appeovaç~ã.o. 

.Rio de .Jancü·o, 31 élo agosto tio 1904-
Francisco de Pt.luZ.a Rodi'ig'~es Alves- A's 
Commissões de I O$trucção o S~mde Pnbl ica e 
de Diplomacüt e Tratltdos. 

Do Mioistet'io di1 Justiçn. e Negocias Inter
iores, do l do conente, enviando o officio 
da Junta Cornmercia1 do Estado de S. Pauto, 
pedindo para ser convertido em lei o pro
jecto n. 6.\, de 23 de maio de 1900.-A' Cum· 
missão incumbida. de dar parecer sobre o 
projecto <L que se refere a reprcsenta.ç:ã.o. 

Do mesmo ministerio, de igu~tl data., en
viando a seguinte 

i\mNSAGEM 

Srs .. Membros do Congrosso NaoJonu.l-Tc
nho a honra de transmittir-vos, afim de 
que vos dignei~ resolver a.corc:t do n.ssum
pto •. a. inclusa e~posição qne. me diri.giu o 
Mimstro da Justiça c Negoctos Interwres, 
relativa á necessidade de solicitar-se n.o Con
(rresso Nacional autorizaçfí.o paea o paga.· 
mento pol' conta, do Cl'edito aberto pelo de
creto n. 5.086, de 22 de dezembt•o de 1903, 
o qual para esso fim deve ser considerallo 
extraordinario, de serviços offeotuados no 
Hospicio Nacional de Alienados. 

Rio de Jn.neiro, om l do scf;cmbro de HI04. 
-Francisco de Paula Rodrig~.tes Alves - A' 
Oorilmissão de Orçamento. 

Do Ministerio ela Fazenda., do 31 do mcz 
findo, mth;fazendo a requisição dos&u. Com· 
missão no Offlcio n. 22-J, do ."!4 <lo moamo 
mez, remettcndo a cartú. procatoria passn:
da pelo Juiz Seccional no Estado do R1o 
Grande do Sul em fu.voe do Josl! Luiz Forei
l'a cté.-A quem fez a requisição (A Com-. 
missão de Ül'Çitmcnto). 

a seguinte · · 

JIIENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Naciona.l -
Tenho a honra de submetter ;i. vossa elevad~~ 
considoeação a inclusa. exposiçãoq üe me di
rigiu o .Mjnistro de Estado dos Nogocios d~.' 
Industl'ia, Viação e Obt'as Publicas mostran-· 
do a necessidade de sor · cori(pcdido o credito 
ue 72:85:1$600, supplement·ar á. verba 7\ 
<H't. 21 da. lei n. 057, de 30 de dezembro .de 
I 'J02, afim de ser applicada, à.o p:.t.gamento 
das !Ubvençõcs devidas (~ - .1lmazon St.eam 
Navigation Company, Limited-nos mezes de 
novembt•o e dezembro de 1903, conforme 
o contra.cto autorizado pelo decreto n. 4.593, 
de 1:3 de outubro de 1~02. 

Rio de .Janeiro,:10 do agosto de 1904-Fhm
cisco de Paula R'Jdr-igues .:1lves .-A' Com
missão de Orçamento. 

Requerimento: 
Dos alumnos ma.triculados na Faculdade 

Livre cte Direito, em Minas Geraes, pedindo 
permissão par•a prestar ex.ames da~ disci
plinas que constituem as ca,deiras do 2." 
a.nno, du. mesma Faculdade, na primeiru, 
opoca do corr•onto anno lcctivo, depois de 
havet' prevía,monte feito o exame que lhos 
fa.Ita do uma só das disciplinas do 1. o a,nno 
ou entrLmdo-se approvados-A' C:.>mmissão 
de Instt•ucçã.o e St\udo Publica. . 

E' litla e vae a. impelmir, para entrar na.. 
ordem dos tral)alhos, a seguinte 

H.EDACÇÃO 

N. 100 A - 1904 

aechwçt.iO final elo JWOjecto n. 320 B, de 1903', 
emendado pelo Senado, que modifica o 
cle1.Telo n. 3.316, de 14 de o·thtubro de 1887, 
consolidadas nelle com o vencido, as llispo· 
s::çtJes do mes?no clec~·eto 

O Congresso Nacional doct'ütt~ : 
Art. I. • O iut.l ustrial ou negociante tem o 

dil'eito de assign:1Lt~r as suas mercadorias ou 
pl'oductos por moio de marcas especiaes. 

Art. 2. 0 As marcas de industrb e de com
mercio podem consistir em tudp o que esta. 
Lei não prohiba, e faça. llifforença.r os objectos 
de outros identicos ou semolhan tos ele pro
vcnienein. di vm·sa. 

Qualqllef' nome, denominação necessat'ia 
ou vulga1•, firma ou r <\Zão social. e :Ls lettras· 
ou cifl'as ~ómento servirü.o pa.ra. es.':le fhn · 
revestindo fót•mn. distinctiva.. · 

Para.grapho unico. As mareas podem ser 
nsti.r.hs tanto nos al'tigos dirccti~mente, como 
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.-sobre O:) recipientes ou cnvolucros dos ditos 
artigos. . . 

:Art. 3.0 Para que seja gat•antido .o u:=;o 
exclusivo das ditas mal'e<.ts, sito indispensa.veis 
o seu registro, deposito e publicidade nos 
iermos desta lei. 

Art. 4.0 E' competente paea registro a 
Junta ou a Inspectoria. Commercial J.a sédo 
do' estabelecimento, ou do pr-incipal, quando 
mais de um· da mesma. especie pertcneel'mu 

6°, imitação total ou p<Ll'ciu.l de m:arca. já. 
l'Cgistrada. para. producto da mesma espocie, 
que possa. induzir em erro ou confusão o 
comprador. Consider<u·-se-lut verificada a. 
possibilidade de erro ou confusão sempre c1ue 
as difforeuça.s da.s duas marcas não possam 
ser reconhecidas sem exame attento ou cou
li.·on taçã.o: 

a. um só dono, Td.mbem é compntente a Junta, 
Commel'cial do Rio de Janeiro para. o re .~ i s
tro das marcas estrangeiras e deposito cen
'tral das registra.llas om outras Juntas ou 
I nspec.itorias. 

Art. 5.0 Para. e1l'ectu:~r-se o registro é 
necessario petição do interessa(lo ou seu pro
<!urador especial, acompanhada. de tres ex· 
-emplares da mq.rca, contendo ~ 

1°, a representação do que constitu:1 a 
marca, com todos os seus accessorios e ex
plicações; 
· 2", declaração do genero de indn::;tria ou 
de commercio a. que se destina, profi~~ão do 
requerente e seu domicilio. 

Art. 6. 0 O sccl'eta.rio da Junta ou o em
pregado, ua Inspectoria, para. esse fim desi
gnado, certificará em cada um dos modeLos 
o dia e hora de sua a,presentação e, ordenado 
o regiRtro, arcbiva,t•á, um delles, entregra.ndo 
os demais á parte, com indicação do registl'o 
e sua numeração. 

Art. 7. o Dentro do 30 dias fi.trá o interes
sado puNicar no jornal que inserir o expe
diente do Govemo Federal C'u Estadual a 
certidão do !'egistro, contendo a explicação 
dos Cal'a.cteristicos da marca, transcripta da 
declaritç\ão exigida no u.rt. 5" n. I, e dentro 
de 60, contt\dos estes prazos da data. do 
mesmo re~istro, ellectuartt na Junta Com· 
mercial do Rio de Janeiro o deposito de um 
dos modelos, na fórma do 1.\rt. 4°. 

Art. 8. o E' prohibido o registro de marca 
<;1Ue contivor ou consistir em: 

1°, armas, b1•azõos, medalhas ou distin· 
.ctivos publicas ou officiaes, mtcion:.~cs ou 
estrangeh·os, quando para seu uso não tenha 
havido autorização competente; 

2'1, nome commercial ou firma. social do 
que legitimamente não possa usn.r o reque-
rente; . 

3'1 , indicação de localidade determinuda 
ou estabelecimento quo não seja o da pro
veniencia do objecto, quer a. esta indic<tção 
esteja, junto um nome supposto ou alheio, 
(1.uer não; · 

4'', p~laVl•as, imagens ou rcpresentarões 
qu(l envolvam offensa individual ou ao decoro 
,publico; 

5°, reproducção de outra marca já regis· 
;trada para objecto da mesma especie ; 

Vol. v 

Art. V.'' No rcgist.ro o1.l:!Cl'V<U'·':le ·ha o se· 
guinte: 

1°, a. procedencia. no dia e ho1•a du, a.presen· 
tação d:.L m<Lrca. esta.belccc preferoncla pàra · 
o regi:3tl'O em favor do requerente; u:1 si· 
multa.neiJ.ade desse acto rel:1t ivamento a 
duas ou maiil mareas idcnticas ou l'lemc
'·hantes, scrtt a.dmittida a. 1la.qucHe que a 
tiver usado ou pcssuido p1•1· mais tempo, e, 
Dll. fa.lta -tieste l'C~uisito, 11 1.mhuma será. 1'0-
gistrada, sem que os intm·es~ados a modi-, 
fiquem; 

2", moventlo-:m duvida sobre o uso üU 
posse da marca, doterminarü a Junta ou In
spectaria quo os intL•re~sados lic1uiclem a. 
questão pora.nte o juizo commercia.l, proco· 
dendoao rog-istro na confoemicladedo julgado; 

3°, si mn.rcas identiec1.:3 ou scmolhantes, 
nos termos do art. 8", ns. 5 e 6, forem l'e
gistradas em juntas ou inspectoria.s diversas, 
preva,lecerá. a. de data anterior, e, no caso 
de simultaneidade de registro, qualqueL' dos 
intoressados poderá recol'l'Or ao mesmo juizo 
commercial, que decidirá qua.l deve ser ma.n
tidtt, tendo em vista o mais que est;.t dis
posto no n. l deste artigo ; 

4°, do despacho que negar o regisGt'o ha
verá. aggt•a.vo, no Distl'icto Fedem!, para a 
Côrto do Appollação, c nos Estados, para. o 
tribumtl judiciario de instancia superior: 

I. Quem por ella julgar-se p1·ejuLlicado 
em marca registrada. 

Il. O interessado nos casos do art. 8°, nu
mm•os 2 o 3 • . 

m. O ofl'endido no caso do n. -1, 1(~ p111'tl:l. 
IV. O promotor publico nos dos ns. I. o 4, 

ultima ptn·te. 
O pl'uzo para. a interposição desses 1'1)

cursos :-;ertL <le cinco dh~s, a. contar da. ):>U· 
blicaçuo do despacho ; si, porém, a pu.rte 
não residh• no loga.1• em que ella se t1zer, o 
não tiver ahi procurador especial, come· 
ça1·á a. col'l'et• 30 .dias depois. 

Art. 10. Nom a falta de int.eL·posiçõ.o do 
recurso, nem o seu indeferimento, dirime o 
Jireito que u. outrem al:'8·iste, na fôrma d.f) 
artigo antocodonte, de pl'opor acção : 

I o, para ser declara.dtt a nuHidadc do l''L~
gistro feito contra. o quo determina '9 
art. 8° ; 

2~>, para ohl'iga1• o concurrente que tonhí1 
dit•eito a nome identico ou semelhante a. 
modificai-o por fórrr:a qne soja impossivol 
erro ou confusão (art. So, n. 6°, ·parto flou.J). 

13 
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.-_~stã. acç'f:í.u_cabc súmeJJte a quem_ provar,eal~e~'~ções, comtautoque haJa a mesma 
posse antenor da marca ou nomo p~tra uso poseabrlldade de erro ou confusao do consu. 
cbnimercial ou industrial. embora não o midor. 
tenha. registrado, e prescreve, assim como a A 't 4 ,.· 'd "' 
rüfCl'COte ao é~rt. 8", DS. 2°, 3° O 4°, pri- ; .. I ' \ • SI~: •l ~Unl. •) vOl~ a~ :pon~,S .. de 
m~t-i'a·p:trtC>, s! ni'io r._)!'om inr.cntadas n.te ~11 ~1t~ üe lOC~ a uOO$ em ÍJ.YOI do E;:;tc.do 
se1s rnc:zes depois elo rog:si.ro <lJ, m:.trca. q · e 

·\r'· 1 i o J•erri···tt', 1 prc"n Joner··t IYt'"'' l ", sem autorização competente, usae em 
todos''·,_,s ~~li~ e!leU(~~ nor 15 :;~\~l(;S, f1ndo~ ~~~ l!liarca w~ i_?dustrü~. O~l Lt_e commcr_cio, de 

U" •s 11c1•1·,.., ... , c·c~' 1,,;-110 .,., 0',J c' ..,, .. ,,"'.' DOI' armas, ,Jrazues on dJStJncttvos pu_hlicos on 
dn~~tl'· L _c .. t .~ - v 'c• ' ' . L'• ::Íllú .. ofliciae:3, nacionacs Oll estrangeiros ; 
tv ' -- • 2°, usar de marca, quo oll'enda o decoro Ct;r.siüera..'·so-lla o 1·eg:str·o s<3ill vigor :;i. 

dG:ltro do prn.zo do trüH annüs, o Jono da pubiieo; 
marca rcgistr~üla. nfi.o fizo;.' uso dc•lla. :3", US<tr de mm'ca de inllu;-;tria ou de com-

mercio que contivot' indieaçã.o de loca.lidade 
Ar:;. L~. A mm'ci.t sómenl;e pud.e SO!' trans- ou ostcd)elecimouto que não seja, o d:.t prove

fcrid<-1. eoJE o gcncro elo indnstl'ia otr d(J nioncht tlrl mercttLlOlia on producto, quer n. 
comrnercio p<tra o qual l,enlw. sido adopt<.ttl<:t, esta inuica.çüo esteja junto um nome supposto 
fazendo-se no registro a competente a[JnO· ou alhclo, qne1• não; 
taçfto, á vü:ia elo documentos :wthcnticos. 4", vender ou expnzer à n!nda mercadoria 

Igual annotaçfio D1l'-se-ha, Fii. alteradas as ou producto revestido de marca nas condi
firmas socíaes, snbsistil· <~ mn,Pca.. l!.:m ambos ções dos m. lo e 2" deste a.rtigo; 
os casos é necossctría a puhlieidadc. 5·>, vende1· on oxpuzcr á venda. mercadori11 

Ad. 1:3. Serú. puLiülo co111 as pom.s do ou prouucto nas condições do n. 3°, 
pl'ísã.o J.n sois mezes 11 um 11nno o mulb a Art. 15. Com as mesmas pciJi1S elo ar-tigo 
favor do Ef:tado, do 5008 a. 5:noos. ét~J.netlc anterior será- punido aqnellc que usar de 
que : marc<t qne conti1·er offonsa. pessoal, vender 

1°, us:u de ma.rca. alheia, leglr.ima, em pl'O
ducto de falsa provenioncia ; 

2'>, wmr de matca a!lwia, (';J.,Isífir.a.dn. no 
tudo ou em par1e ; 

3 ', vcnd~c•p ou expuzo i' ;i, ,-a nd;i o bjectos 
r0vescillos de m;i,PC<.t alheia. não sendo ta.es 
objP.ét,Js de t~rovenlcnci:l, do ·donc· da m:m:a ; 

4\ venuíú' ou expm:er :.L ,·enda o hjnctos 
rovesticlof:! üe rn:~rca a.lhcia, f'a bi fknda no 
Go(lo ou em Imrte ; 

5•), r•cpt•uuuzit•, sem sür C•;nt lim:.nçu du 
dono ou do :'en legitimo l'Opi'l'·SLint.anto, pot· 
qua.lquet• meio, uo touo ou em parte, rnn.rctt 
de irlllustl'io, 011 de comrucrcio dcvicbrncuto 
rcgistrach e pulJlicudc~ ; 

6°, imiLa.r mn.rctt de industei:~ ou ele com
merúio, de moclo que posstl. iltuclir• o consu
midor; 

7•J, usar de marc:t assim imi tRela ; 
8°, vendo!:' ou expuzer à venda objectos 

revestidos do marca imitada ; 
9°, usar de nome ou firm::t commercial que 

lhe não pertença, ü.tqa ou não fa.ça. pa,I'te do 
marca registrc.Lda. 

§ 1. 0 p,Lra qne se dê a imlta.ção a que se 
referem os ns. oo a. l)o deste tLPtigo, não é 
nccossarío quo a, semelhttoÇLt dn. rrH1l'Clt scj:.~ 
complet<t, hastando, sejam quMs f'oreru as 
éliffercnças, :.1, possibilidl}.dc de erro ou con
fusão, na. f6rmo, <.lo art. 3°, parto final. 

§ 2. 0 Reputar..:sc-lla exis~ente a usurpação 
d.o nome ou firma commcrcial de que. t1•atam 
os ns. 5° o Ô'', qner o. rcproClucção seja inte
gtal, q uor com accrescenta.mentos, omissões 

ou oxpnzer <L venda objectos della reves
tidos. 

:\rt. 10 . . :\. acçuo criminal contra os de" 
lictos pl'(\Yistos nos ns. 1°, 2° c 4" do <.n't. 14 
:::e1·â intentctdêl pelo pl'omotol' publico da co
m<.~rc<.t unuo fo1'em en.::ontrados o1Jjccto3 re
vestidos das ma.t•ca~ do quo alli so Gruta. 

E' competPnto p<~ra promovel-tt coutru, os 
dos ns. :3c• e 5° qualquee industrial ou com
mot·cia,ltto de genero similttl' que l'e·üdtr no 
logtw d~q)rovoniencii.l., o o llouo do esGC1.bole
ciruontu falsumc'11te iiHiic:~uo; c conte:~ as 
üos u.t·ts. l-1 o 15 o oll'cDdido ou o intet·es· 
saLlu. 

,\rt.. l'i'. ,\ l'.einciLlenci:t será punida com 
o dobro da:3 pena.~ cs!.alwlechlas nvs arts. 14, 
15 o l(), si não tivorem decorrido lO annos. 
depois da anterior condemnn.ç:ão por a.l.gum 
dos delictos })revlstos nesta Lei. 

Art. 18. :\s referida~ penas nã.o isentam 
os dclinquentcs de satisfc~ção do damno cau
sado. que os l)l'ejuclimtdos poélcrão pudit• por 
acç·ão competente. 

Art. ll:l. 1\S senténças proferidas sobre os · 
dclictos de que trata esta lei, serão publi
cadas na sua integra, pela pal'te vencedora, 
no mesmo jornal em quo so dtw publicidade 
aos registros, sem o que não serão admittülos 
á exocuçf'to. · 

;\rt. 20. O inte1•essado poderá l'equel'er: 
1", busca ou vlst;oria pa1·a verificar a oxis-. 

ttmcia de murca.s falsiiica.das ou imitadas,. 
ou de merc~:~.dorias o productos que as con~ · 
tenham. 
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2~>; apprehensão o destruiçilo do marcas 
falsificadas ou imitaàas nas officinas em que 
se p1·cpa.r.1.m, ou o:1de quer que sejam en
contradas, antes de utilizadas para firu cri
minoso ; 

;-]
0

, destrnição das marcas faLsificadas ou 
imitadas nos volume.~ ou objoctos que as con
tiverem, <tn tes de serem despachados nas rc
pn .. l'tiçõcs fiscae~, :ünda qnc cstmgado~ fi
quem os envolucro~ ,, a ~ p eupPias mcrcadu
l'ias ou productos ; 

4'', apprciu; nsiio c depo.:;ito de mm·cadorias 
ou pror.luctos L'o\·esticlos de marcn. falsifica.dct 
on jmitadn. ou q_ue indique fa.lsa. provenion
cia. nos termo13 do art. 8" n. 4. 

§ l. 0 A apprchon:-;ã.o e o deposito só teem lo
gar- como prelimin •.t·os de <tc<}to, ficando dt: 
ncnhuin offcita. si n'Ko forem inten tudos no 
pl'azo d'3 30 dias. 

§ 2. o Os o bjectos a,pprebendidos sor\'irri.o 
!)ara garantir a ell'octividade da, multa e da 
indemnizac~ãu da parte, para o que i'Cl'ÍÍU 
,·ondidos em h:;tsta publica, no corcer da 
acção, si facilmente se detol'iorarum, ou na 
oxocução exceptuados os p roduct Js nocivos a 
saúde publica, qne serão do.~t ruidos. 

Art. 21. A apprehrmsão dus produr.tLIS fal
sificados com mu.rca falsa ou vcr(latleü·;~, 
usada dulo:::amento, serà a hasu do processo. 

Art. 22. A (~ppeehons::to ~Gt'i.t feita íll'equc
rimento da pal'te on c.''·'Jfficio : 

a) l'Cqtteeimentu üa }n\t'LO lhH' qu:dquct• 
autorithde policia\~ prettH' on juiz tlu T:d· 
lnmal Ci.vil o Crimin:d, no Distl'ict.o Fcder·al; 
e, no::~ E~tn.llo:::, pela' autol'idndt :S compotenr,es 
})U.t'<\ a busca.; 

b) h':.:·officiu : pela :i :\ llluld:~ga.:3, non.ctu lb 
confol'oncia; pelo~ Hsc<tO::! cltl imposto~ do 
CODStllllO, SOinpl'ü tflli..' OllCOll l,l'<U'Olll büS lal
siCi<:<ti;ÕO::l !11)S c:sr.abl'locimcntos quo vi:~Ua· 
rem; por qw.üqtwr autor'ida.tlc, qua.nüo em 
quaosqnol' díUgL'll(:. ia~ rlopara.1· com fa.lsi-
ficaçõo::;. . 

Al't. ~.'l. Feita. a :t ppl'cllensão e.,:-o((iiciv 1 

serão iutimado::; os dono ::: cl:1, ma1·ca ou seus 
rcpro~~cntu.n te :~ parn. procederem contr'a os 
l'üspousaveis, a.ssignando-sc·lhcs o PPi.\Zo de 
30 dias lX1.l'i1 isso, sob pcmn. cto ficar sem or
feito a n.pprohcnsão. 

Art. 24. A busca o ap~rchcnsão a roque
rimento da. parte ser·'ão ordenadas mediante 
tOl'li10 do rasponsu.híUdarle assignaüo pora.nte 
a autoridade quo ordena-r a üiligenciu.. 

Pa.rageapho uni co. Neste te em o o autor 
tomará o compromis,;;o do pagar as perdas e 
du.mnos que causar com a busca, si o resul: 
tado for ncgltti v o C\ a parto contra quern foi 
requerida provar que o (lito autor agiu com 
má fé. 

Art. 2õ. Feita u appz•ohensã.o, serão rtrl·o· 
ca.duclos o! lin•o,..; encontrados no local 

as~im c .Jmo todos os mu.chinismos o màis 
obJecto.~ qn') s ::n:vit:am, dirccta ou in.lirectét 
mente, p:tt'U. •1. fa.lsrtlcação. 

Art. :2\3, Pa.ru. u. concessão (la. fiança, é 
CJmpctent~ a autol'idacle quo effectua;i· a. 
a.pprchcnsao. 

1\rt. :~7. No a.do da. apprehen~-~o sel'ão 
pr~e~as .~).~n. li.:tgra~ltc ct':l pcsso().S üc qHe tl'ata, 
O wl t. ,) .·; IJflSG;J~ lt~l. 

r~1·t. ::8 . F'eita. a appr·eh :·nsiio, pt'oceder
se:-.:::t a~-~ cot·po J.o dolicí,o paeil. verificar-se 
n. tnft·~~cç.a•> commottidu .. 

At't. ~D. De~ tro de 3L) dia~ du. data. da ap
prehonsu.o &C~''l apt'esontada a queixa. contra 
os resp.)ns;n·ers, acompu.nh;.tÜ<~ ([o:s :mtos de 
a.pprehen_s·w, co1'po llc dclicto c prisJ.o em tlét
g·ra.nte, sz esta ttvor sido olfcctuada, rol de 
te;temunlus e indicação Liu dilig-enda.s ncces
su.rüts . 

Para.grapho nnico. No Districto Federal é 
compoto!Jtc pa.l'a conhecer da acção o Tri
buna.! Civil e C1:iminal, quo oiJSCl'V<tr<t o pro
cesso ostabclee1do nu pat'<tgrapho unico do 
art. !OU do docPcto n. I .030, de 14 de no
vomul'O de I ;-:;no. No.-:; Esbclos soguil'-so-ha. 
o p1•oces~o dcl;ormina.d.•J pel<t respectiva. leo·is
lação, compotiwlo sempr·o o julgamento ~m 
priml)iro.. instancia. á justiça. si[Jgular. 

Aet. :lO, 0 füro pi.Ll'iL aS i.tCÇÕjS de CiUB 
tra,ta es\a lei é o elo domicilio tlo réo, ou o 
do log,Lr om fllll\ forom cncontl'a.l;,ts u.s mor~ 
ca.duria'l nssigni1la.das pot· marca fa!sific a.da 
ou itnit.:.v!l\, ou marca legitima., indehita
llicnto Uia.•.Lll,. 

Art. 3! A cumpetoncia do que trata. o 
<tt·l;, ! ''!d;t lei n. 2~1, ele .:.\1 de novcmbL'O de 
l8~H. é reL:tti\'i.t ao al't. GO, lottr•t (, da. 
Constituição, no.; c·tsos du convenção ou 
tr·ati.t<lo de recipt•oci,Lado. 

Art. 32. S;lo Sl)\idttrin.mcntc l'Osponsttvois 
pehs infL·acçõos do ttr·t. 14: 

1··, o d.,oo da ofncin<~ outln su pecp<uocm 
ma.l·cM fnlsifi.ca,da,s ou imita.ditS; 

~·. ~t pcss:Kt que as tiver sob sua. guardtt ; 
3'' , o vendouor das mesnuts ; 
4°, o dono on mo1'í1d.ol' da, C<.\::m ou local 

onde estivcl·em llepositaclos os pL·oducto.:;, 
desde cgw não possmu rnencionar quem o 
seu dono; 

5°, a.quolle que houvm• cornprauo a pessoa 
desconllec.ida, ou não ju:::tifict\r a JWOcodencia 
do ar·tigu ou pruducto. 

Art. 38. A::; disposiçõo~ desta. lei sã.o appli
Citvois a. br;,tziloiros uu estrt\ngoil'os, cujos 
cstabeloclmentos o.;tivol'e :n fóra. do torritorio 
nacional, concol't'<m(.lo ílS seguinü;s conJ.ições: 

1°, quo entre u. Uniü.o e <.t Nação em cujo 
toPritorio existam o:~ referidos est:tbeloci
mon tos, haj~L convenção diplomatica ::tssegu .. 
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taudo recipl'OCidt\de de garantia pat•a as des<'riptas em sua. petição, na. qual tambep! 
marcas brazileiras; -. · . deelal.~~: que essa publicação, de grande rc-

20, que a.s ma1·cas tenham sido registr<\das leva.uCLa pa1•a educação eivica, no seu en-
n:l. conf01•midade d~ legislac;:ão loc:.tl ; tender, t~Pna.r-se -llri. u1n · meio de · propa-
. 3°, que tenham sido depositados na Ju~ta ganda faCil do Brazil na Europa, no toca.nte 

Commorciai do Rio do .Janeiro o respectivo a.o seu de envolvimento; declarando iguã.l
modelo e certidão de registro ; mente .que só to1·nar<í. c1l'ecti v o esse auxilio 
· 4o, que .<t ccrtiJ.~o e. explica9ão da ma_rc;t depois que tiver feito a publicação a que 
tenl1am s1do publicadas no Dwno Offic;al. -a.Lludc; oíl'm·cccndo ao Q.)vemo o numero de 

· Paragrapho unlco. Gozarão das . garantias exemplares exigido. 
desta. lei os estrangeiros que, em vez de de- E', na verdade. lJJm a.2·rada:.'ol a uma 
p~sitarem cee1,idã.o do regi~tr? 1'eit0 em s.;u n~tção, como ~o Be.,zil, cxhibie no estra.n
respectivo paiz, requererem dtr~ctamcntc o geil·o toJas as suas gra.ndozas~ Sm·<í. mesmo 
rogist:·o do sua marca no Brazll. digno do muito louvol' um trabalho per-

Art. 34. Prevalece em fa.vor das marca.s fe1to nas condições descriptas pelo p3tieio-
reo-istra.das nos pa.izes estrangeiros que fir- nario. · 
ma1•am a convenção promulgada. pelo dcct·eto Será. tn.mbem justo que, sendo o trabalho 
n • . 9.233, de 28 de junho de 1884. ou a . ella completo, a juizp de competentes, o Go
a,dheriram, conconcndo os requisitos do ar- verno, feito o PanoP:.tma- Album, peocure 
tigo antec .~dente, n ;. 2° a 4°, o disposto no adquir il• alg'uns exernplares, mas, attentu,s 
art. go, n. 3, pelJ prazo do quatromez~s, a as condições do paiz, sendú precisl> fazer
contar do dia em q1.10 se eífectuar o registro, se economh, afim de constituir o neces;:;ai·io 
segundo a legislação local. recurso para fazer face ás avultadas despezas 

Art. 35. A's marcas registeadas com as com os serviços publicos, não ó possivel sol' 
i~is anterioro.3 ·são n,pplic::\veis as garantias acceito o compromis:w do auxilio pedido. 
nesta coriferidà.s. . Tanto mais quanto~ nõ.o ~endo conhecido 
. Art. 36. O Govm•no reverá o regulamento o valor do trabalho promettido, não é 
n. 9 .828, de 1887, pondo-o de accordo com justo que seja firmada uma grande · obri-
as disposições desta lei. gação. 

·Art. 37. São modifica.dos os arts. 353 e A' vista das r:.tzões expostas, a. Commissão 
355 do Codigo Penal, na confol'midade do que de Orçamento entende que o pedido não 
dispõe o t\rt. 14 desta lei. pôde sot• a.ttendido, devendo ser· a petiç-.ão 
· Art. 38. Ficam revogadas as disposições indeferida. 
em contrario. Sala das Commissões, 30 de agosto do 1904. 

Sala das Comnlis~i:ios, 2 de S3tembt•o de -U1·uar10 Santos, presidente interino.-Cot·-
1904.- Domingos Guimarties. - 1Valfre!lo nelio da Fonseca, relator.-Paula Ramos· .~
LeaL David Campista.- Francisco Sâ.-YictorimJ 

E' lido e v~c a. imprimil', pat•a entrar n<\ Moi'ltei1·o.-Lm.wi11do Pitta. 
Ol'dOm dos tra.ba\hos, O seguinte 

T'ARECgR 

N. 25-1904 

O 81•. Presidente - Está finda a 
lcitut·a do expediente. 

Tem a palavl'a o Sr. Teixeil'a de Sá. 

Jmlefe>·e a petiçr.ío em gue Alfredo de Aru.ujo 0 Sr. Teixeii-u de Sã-Sr. Pre
e Silva pede wn auxilio pecuniario de sidcntc, volto :.tO c:iso de Pernamb11co, ·na 
100:0UO.t pm·a cc pttblicaçao do g;·ande al- linguagem do Paiz, lardtJn,do l)Ol' ello não 

· bwm d(js Estados Unidos elo Bmzil · · sei com quantos qualificttti vos estupefacien-
Alfredo de A1·aujo e Silva pede, como au- tes. · 

xilio, u, quantia. de 100:000$ para format· o Em primeiro logm·, tomarei em consider~t
Parioranm dos Estados lJnidos do Bra.zil- ção a reclamação feita. pe lo illustre repre-
Grande Album-quc contcl'á., com as infoe- sentu.ntc do Estado de S. Pn,ulo, um dos ar
mações postas sob n.s vistas, e5'cl'iptas em nttmcntos da sua. bancu.da., o Sr. Eloy Gha-

. ft•ancoz.· ingloz, allomão e portuguez, rctra- vos, contr:1 tt ttffirmação que. eu fiz por mais 
tos de homens eminentes do paiz, desde a tl.e urna vez do que esse l~stado era. um dos 
iodependencia; da ftLmilia impc:rial, presi· que não tinh:un ha.1•monisa(lo a sua legislação 

· dentes da Repub1ic:1, minist1•os, casa,s civil e l'egnlttmental' de sello com a lei fecte1•al de 
·militai', senadores, deputados, diplomatas, 18'.19. 
ümgistrados, advogados, me(licos, poetas, Sr. Presidente, com pulsei esse regulam cu-

. pintores, litteratos, artistas dt•amaticos, vis- to, que é de 20 de mat•ço de 1900. 
• ·lias de palac1os dos Estados e out1•os odificios, Nas suas disposiçõl}s o nas ta bailas que o 

clscatas, cachoeit'as e outras muitas vi$t&s acompanham, refero·sc sempre, _ em ~r.mos 
,..t . 
. '· 
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créraes, aos actos praticados pelas autorida
des dos Estados. ou nas repartições estanuaes, 
sem, aliás, distinguie l!!i esses aetos siio ou 
não regiJos pola. Joi fcdt.wal, que é o pl·inc.i
pio dominante, o critorio da. lei de l8!J9. 

Notei depois que o mesmo regula.mento,na. 
ta.bella A" o. 2, sujeita ao selto estadual «os 
termos de fiança, em juizo ou om repartição 
imblica estadual ou municipal» c no n. 3 <<tí
tulos de deposito judich1l. » 

Todos estes factos, sabe a Camara, sã·J re
gidos pelo Dinito Civil; ~:lo cont1•aci;os q11e 
estão· sob o domínio dn legislação fedel'al; 
portanto,soh o critorio da. citada lei de l8Ç)9, 
prevL;tos pelo respectivo Regulamento, ta
bJHa A n lô, que se refere ;i.s ftanças em 
,juizo .feJeeal ou estadual, e n. 2~. 

Demais, esse rogulamento f'oi expedido oito 
mezes depois da. lei ue 1899 c numdado ex
ecutar pela Ioí de l7 de novembro de !900, 
qua.si um ttnno o meio depois da referida. lei 
de I89!J ; notando-se que a lei que autorizou 
a expedição do novo regulamento, lei de IG 
de setcrubru àc 18H9, di.~ põe o seguinte : 

« Art. lO. Fica o Governo autorizado a 
expedir novo regulamento pa1·a a. cobrança 
do sello do E~tclUO, harmonizando-o. hnto 
qu:wto possi vol, com a.s leis c regulamentos 
d;\ União, podendo extinguir o imposto sobro 
tj,ividendos de bancos e compt.mltias, da EXCLU
SIVA COMPETENCi.\ DO EbTADO, E~I FACl~ DA 
CoNS'l'ITUiç.\o FJmEI.tAL. · 

§ 1. 0 O scllo de }Ji'OCtmrção sc1·à de 1$000. 
§ 2. oTodas as pctiçõos dirigidas ús repar

tições administl-ati va.s do Estado pag<trão· 
1$000 de sullo }Jelt1 pl'imelra meia J.'olhu. de 
pU.p3l e ~00 réis pelas rost,a.nte.s. » 

V<L com vista no Sr. Alcinuo Gua.né.lbnra 
e.~~o pl'Otcstu do Congresso de S. Paulo sobro 
a tn~o~stHucional i <lati e do imposto federa 1 
de <11 ndendos do bancos e companhias. 

E' ainda üe notar, Sr. P1'esiUente, qno n. 
refer•,dn. I.ei do I~stn,do do !S. Paulo de 16 de 
~etembro do 1~!)D, posterior â lei fe•l<>ral do 
~unho do meslllo anno, autorizou expres
samente o so:lo estn.don.l nas procuraç!Ões 
oom a ta.xa. de I $000, quo não sei si o regu
lament.J poderh omittil'. 
· 0 Sa. ESTACIO ÜOil\IBRA - :Mas que quer 

V. Ex. ? O Se. Ale indo Guanabara tem o seu 
modo especial de ver· as cousas de Pdrnam-
b~co. ·· 

0 Sn.. JtJLIO DE MELLO-Apuiado. 

0 SIL ES1'AC10 COBIBRA - Só agora é quo 
S. Ex. viu que Pornambuco hmbem tinhu. o 
imposto t~e sello. 

O Sa. TglXEIRA ng SA- Consta-mo tn.m
bem, Sr. Presidente, que a Gazeta de No
ticias publicJtt um tolegranuna. da Bahia 
protestando contra a. minha afflrmação c0m 

referencia âquolle "Eshdo. E~:;su telcg·1·amma 
eu não li; disseram-mo que fui publicado 
hontem .na Gas·eta de Noticias. 

Quanto ;i, Bahia, Se. PI·csidente, eu invoco 
o testemunho de toda a. bancctda. lJahia.na., 
para que <liga si o novu regulamento do 
scllo, cxpcdu1o naquelle Est:do, depois d.::t. 
lei de 1&!).', não cont.:mpla como sujeitas ao 
sello f>3tadoal as letras de torras e notas 
promissoria.s. 

Atnrmo isto, Se. Peeshlente, porque li o 
t•ogula.mento em Pernambuco .rcmottido' ao 
governador daqucllc Estado pelo govermvlor 
da Rthia. · 

,\gora vamos ao jJrnal O P((i::;. (Paus<.t.) 

No suu nrtigo e1itorial de !wJe, esh\l.nha 
O PliÜ ou antes o Sr. A. G11anabara que 
eu tivc$se envolvido em nma questü.0 de üou
teina constitucional o augusto nome de 
S. Ex.; aliüs, V. Ex. e a Ctunctra viram que 
eu me refel'i J. ello gu:.Lru;.wdo-1113 todas a-:> 
deferuncjas pessoacs. 

Não vejo inconveniente nenln1m, Sr. Pre
sidente, que em seme!lmntes discussões c_:tdt.t 
um tome a. responsabilidade do3 seus at·gu
mentos o raciocínios ; mas o Sr. Alcinrlo 
Guanab:.wa parece que nüo é partidar:io da 
auoliç·ão d,> anonyrnato dtt imprensa, que 
dorme nn. Constituição o somno eterno da 
paz elos tumulos. Não obstante, porém, já 
que S. Ex. se constituiu, nfto sei porque,· o 
delator do E:)tado de Pernambuco n:t questão 
do scllo, deve responder pclts suas opiniõ)s. 

Ao argumontJ que furmulci. figur:L'l~o, a 
l1ypoLhe.3e d.c ser o ~1·. A. Guanab::u'a g.1-
v<wnador de um Estado e tle se achat• na. 
colli~ão do Sttnccion:n• uma lei os!.adoal de 
evidente utilidndo, ou de lhe rccnsar sn.n
cç:ã.o pot' ::;ee contl'a;"ia a. um~t . lei ftlílera.lJ 
reputu.•.la. inconstitucional por anto1·iLb.rles 
eminentes, rospon:lo ellc hoje pelo O Pai:s: 
«Que faria.? Negava :::ancç5.o ú. lJi.» 

E quando cu esperava. que elle justificasse 
c~se alvitre, uesandou o Sr. Alcindo Guana
bara em objul'gatorias cuntra. o governu.dor 
de Pemambuco, dizendo: por que isso (é tex
tun.l) é fazer justiça por smts mãos. 

P01·que isso d {a;:;e1· justiça po;· suc.zs mãos ••• 
Sr. Presidente, V. Ex. não me dic<t a que 

vem u.q ui o (aze1· justiça po1· stws ?lUTos ~ 
Então fa:;er-se .fustiça por saas maos é 

sanccionar uma lo i estauuai ?-
Ninguem será c1puz de tal n.ffirmar. 
O guvernn.uor do Estado tinha tle cxami· 

nar si n lei csta.d.oal s ~ cJnf'Jrm:.tva. com 0s 
pt·incipios constituciom~os dit Republica.. l•~s~e 
oxrtmo é q11e, diz o SL·. Alcindo Guanabara, é 
um principio ln.nal, <lo qw.tl tirei ou curiosas 
conclusões. 
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0 SR. ESTACIO Cüi:MBRA-Curioso seria in
dagar o motivo dos artigos do Sr. Alcindo 
Guanabara. Isso é que seria curioso. 

0 SR. TEIXEIRA DE SÃ-Diz O artigo: 
< Dcante de uma lei federal, ninguem 

tem o direito de a examinar, de verificar si 
ella está accorde com a Constituição. As leis 
federaes evidcntcmeute não podem ser pa.s
siveis da ~ensura e da, critica dos governa
dores, que não toem autoridttde para lhes 
oppor veto, ainda quando sejam fmncn.mente, 
patentemente inconstltuciona,es. O seu dever 
é cumpril-as e fazel-as cumprir ; e não se 
trata de um dever moral a, que se possam 
furtar, mas de uma imposição a que se hão 
de submetter, sob pena de verem a Uniã.o 
int~rvh• nos negocios que lhes forem po
cullares, para a isso os constranger_ » 

Entretanto, eu é que sou o calouro ! Cum 
os argumentos que formulei, seria reprovado 
em materia de direito publico. Entre paren
thesis, digo eu, senuo o Sr. Alcindo Guana
bara presidente da banca. 

Mas, ao cabo de todos esses anathemas e 
impt•ecações contra o governador do Estado 
de Pernambuco, ouça a. C<.tma1·a o r11 :e diz 
depois o mesmissimo Sr. Alcindo Guana1Jara: 
«que o remedio constitucional de que de
veria ·o governado I' lanç~ar mão seria o do 
conflicto entre a União c o Estado_ » 

Ora, ahi temos o Sr. GuanalJara confes
sando que, constituciona.lmentc, pode o 
Poder Estadual se encontrar em conflictü 
com a União. 

Senhores, não necessito de pt•eci~ar a noção 
de conflicto, que se dü. sempre que uma au
toridade entende que lhe pertencem certn.s 
attribuições e n. ont1'a o conte.:;ta.. 

E', portanto, ainda o mcsmissimo Sr. Al
cindo Gua.nabn.1·a q11o vem confessar de pla,no 
que tudo quanto disse antes, isto é, quo os 
Estados não podem dcixa.r de cumprir as 
leis da União, é falso, porque r,Ues podem 
estar em conflicto com a mesma União. 

E quer o Sr. Alcindo Guanabara que eu 
absolutamente concorde com todas as suas 
doutrinas e maximas de direito publico. 

Seria preciso que elte encontras~e algum 
Bourgeois Gentilhomme de Moliere, respon
dendo sempre - Sans doute f Pm·faíternent ! 
Tres bien ! . . • (Riso. ) 

estes uns com os outros. » Não se trata de 
confiictos das justiças estaduaes com as jus
tiças federaes, pois neste caso a roferencia, 
vem na lettra e do mesmo artigo, que diz 
respeito aos « conf!.ictos dos juizes ou tei
bunaes federaes eotrc si, ou entre estes e os 
elos Estados, assim como os dos juizes e tri
bnuaes de um Esta,do coin os juizes e os tri-. 
bunaes de outro Estado. » 

Conseguintementc, a di.sposição dn. lettra c 
é referente aos conflictos dos Poderes Esta
dual e Federal. 

Sr. P!'esidentc, tenho cstr[mhado e con
tinuo <1 estranhar a persistencia do Sr. AI
cindo Guanaba.ra, em a.ccusa.r o gstado de 
Pernambuco como o unico que não se tem 
conformado com a lei federal de l89~J. 

Já mostrei que mais de um Estado está 
procedendo do mesmo modo, e :-tté muito 
antes do Estado de Pm•nambnco, com sciencia 
c paciencia do O Pai.z. 

Já. citei os exemplos da Bahi:-t e Espírito 
Santo com rela.ção n. S. Paulo, não posso 
affi1•ma.r outro tanto :pelü.S duvidas que en
contrei no exame do regulamento, exame 
que não tive tempo de aprofundar por mo
ti vos que me são pessoaes. 

Apenas notei, como já disse, que o Regu· 
lamento do mencionado Estado inclue o~ 
termos de fiança., sujeitando-os ao scllo es
tadual, nas repartições estaduaes ou em 
juizo, e tambem o deposito nas repartições 
cstadua,os ou em juizo, não obstante estarem 
esses fa,ctos juridicos sujeitos, pela lei ele 
18!19, ao seno federal. 

:VIas, o Sr. Alcint1o, uil.o sei por que motivo, 
sú se oceup<~ do Estado de Pernambuco. Lá, 
t.orá as sHas razões pa.rlicula,res; mas tam
bem tenho a obrigaç~ão de defender o meu 
L.:stado de increpaçõcs inju-;;tas e tlescabirlas. 

Assim é que veiu declarar ultimamente 
que o governador do Estado de Po~nambuco, 
aliás magistrado conhecido em toda, tt Repu· 
blica (apoiados), em uma. ·petição que lhe foi 
oJferecida sobre a questão do sello, deu, &Qc
camen te, este despacho: «Indeferido-» 

O SR. JuLIO D.E ~'lELLO- A repre~entação 
era dos lJa.ncos c o despacho está funda
mentado. 

O SR. TI~IXl~IR.A DE SÂ- Não é exacto. 
O despacho foi transcripto no Jornal do 
Cornmercio, de hontcm e é seguinte: 

Procure . o Slr. Alcindo o seu BoU1·geois 
Gentilhomme ; para quo lhe diga : c'est vrai, 
o Poder Estadual não póde est..'l.r em con
flicto, não póde desobedecer a uma. lei fe
deral, ma$ o conflicto se póde dar ! 
(Riso.) 
. Note a Cam ara que é muito conhecida a 
disposição da Constituição Federal, art. 59, 
lettra c, que se refere ás « causas de bon
tli ctos entre a União e os Estados ou entre 

«De conformidade com os fundamentos do 
docreto de 4 de agosto col'rente, as letras da 
terra e os cheques contra estabelecimentos 
ou pessoas existentes ncst8 Estado devem 
conter o seno estadual. 
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SESS1\0 E;\l 3 DE SETEJ\lBR.O DE 1004 

A respüito, porém, das lctl'<1S tll) cambio I _Hoje, o o. r ;.tdor suppõe que. (1, situação é 
sómento r-stão sujeitas ao refcJ'ido sello nes- diH'cre~to. . . 
tcs dous casos: I llrt dta.s, fall:tndo dos e:nguos Jez m1nutos 

to qun.ndo acceitas no l:~sta.do, nhriga.dos quo o Suprem'o TI"ibunal concede aos que 
os infra.ctores ao paganwnto de revali- teem tlo ol'ar na .·ma presença, dizia o Sr. 
dação; . I Edua,rdo ll:Lmos. que dles ~penns ba~tavam 

2o, quando rc!can1biadas pat':t sct'em co- paPa um «1\XO_TJto :ld_nlatorlO. }\ 
bradas neste Estado. inclcpendcnternentc ele ! O orador n<:to prcctsr~ de tanto tmnpo pa,r;~, 
rcv:t\hltv.;5.o .» ! !it.zer um cxor<.liu, ao qua.l se pó.! e talvez 

Esto despacho, Sr. Prcsid .. ·nte. cst<í. de I applicar o mesmo epitheto, dizendo quo 
conf01·midadc com :l lei do Estado, Cil<C, como ! cont1a mais na iHustraç:1o, quer do nctu;d 
j(L disse. o .!..;·ove1·mtdor de Pr.rnambrr9o tem P_rcsi1lente (h . }~~publica, . . quer d.u :;;eu Mi
de oxecuta.r; clla compl'chendeu somente nrstru d;~ lndus~l'ta. Ambos :-:e tem revelado 
os acccitcs das lot1·as de cambio, no Estado, :i. altlll'lt dos seHs c<:Lrgos, u.mbos toem mos
c o pa,gamento ::w portador, qua.ndo rccam- tra1_1o sentir a.s suas rosponsal)i!itladcs üe es
bíadas, sem re,-alidaç·ão. t:tclLstas molle!'nos. O recente decl'cto, gmças 

O SI' . .Alcindo Gnana,b:u·a cou tin!'m a dizer ao qui~l tui rcstituido a, certo.;: !'unccionarios 
qne o .E:;;ta.do de Pernambuco qtwt· instituir , tla l~5tnv.lct de Ferro Centl'<tl do Dt·a.zil o di
na Ropublica um novo system'~ tl'ihu!;ario a · r_:~ito ;L aposcntai1oria, pruv:l (fJe os dons 
respeito do sello e se insurge t·ontl·a <tS ~~~oJ_nons de g;ov_m·no _<.tttendcm, ?om u_ma. so
federaes. ltcltudc ma.rs wt!:: lligcnta c ma.1s carltlhosa., 

Não ha. tal; o Esi;a.do 'Io Pet'l1<.1.mbuco não 
1 
pam· as cla.:;sc~ pobres. Assim, o ora lor 

f:.<1Z ~i,nri.o. _acompanl:a.t• ~Jnt~o:': Esta_LLos. n:tlconfi <.~ ll'~O, me:-:mu scmo.que 11os,;a hav·e1: d_c 
classLficaç:n.o du sello: nao to1 o pl'Imen·o. adtttatono nas suas patavcas, qwtlquer mr-
0 que deseja, é que se decrete lei que prove, dativa idcnt,ica á smt serü~ bClm acolhida. 
j(L de modo ;..wrat e unit'ol'momcnte, em I Ali:ts. cs:':a inida.t;iva. resume-se em bem 
toda a Republica, a, ~L:·eeca.da.ção do impos(;o I punco: 'Mll pl'Ol)Ol' ;~ Camar.a um . projecto 
de sollo feúcral nos seu!'l Umitcs ; nã.o qnCL' , que 1.\ om pal'tc calc<ldo, em pa.l'to tt•aduzido 
ont1·a cowm. üe legisl<.tçõcs européa.s. N<Lda ~em d.o novo. 

E' pl'cdso uniformiza,l' es;;a :U'l'ü,~adnçã0, u . Elaburando-o, \)Cnson muitas \"ezea em fazer 
e isso o que o Est:~do de Pet·na.mhnco dcsej:t. modificaç:ões ilivC!'Srt~~ IJaS disposições cstra,n
(Mui/a bem .• ) geiras. lte(~ttou de~se prepo::ito, porque não 

c1uiz pas~:tt' do minimo ([UO se podel'ia pro-
O St:. :~.Iecleir ... os; e .:·~.HHH(aer- pot•. Depois, com trrrm certa, ~·. o v11Pdia., c1uiz 

<I u e rec~ia. que o po:<.~::tm accu~ar Llo suí'- pPopa.r:w GOntl'a todas as vbjec(.~ões po:-;;si
freguidiio logisla,tiva, poe vir, npcnas uma vo1s umcl peimrim rn;-;post~t: ;:t citaç<-lO de 
scma.un, dupois de tc1· tomado assento n<t varias leis, onde q llttlqti.:Jr du,-: disposiçües dó 
Ca.mam, apresentar dcsclo j:í, um projedo, sen pt:ojccto tamiJr\m oxisüt. Sem duvida, 
sobre cuja importancia, nã.o p6dn h:t,\·ur du- es::;e u,r·~Hrnonto ni'í,o (~ eon~idm"wcl; mas 
vida. Mas o project;o nm (lLtostã.o, 11ent rui sernpt'O tom algurn valol', pül'que os povos 
improvisado neste bt·eve csp<t\.:o !.lo totnpo, onrlt: existe r J :-i:5<~ le!.dslaq:'w não a. adoptaeam 
nem possue a mínima. origin ~~lida~lc. lcviamunente. 

Quando o or<~Llor, na lcgisla.ttu'<t pasl':ad\ Ao OI'<tdOl' p;u·cco IJUC nós es i,;tmos no mo-
rcprescntouo .. seu Es(;a,tlo natal. teve von· monto oppot·tuno pat'a, inicin.t·mo~ mm~ . qoa 
tadc de snbmel;ter Ct Cc.tlll<U'<.\ a mcdid<t nuo logisln,çf.i,o opcraL·i<t. Esperar r1ue nos fnrte:._ 
ora lhe a,presenh. ivias era untu. época· üe mos a oll:1 ê uma lcmeur:L: os mais retro
absoluta e::;torilidade logbla.tiva. FictLV<t-se grado:3 h'iio do s~;JltíP que, si tollos os outros 
de an t.emão cançado do osf0rço que <ündn, povos se tecm vbto forçados :.t decl'eta.l-a;, 
não se tinhn. feito-tanto se sentia a sua nós havomos· bmbcm de ceder á rnesma. coa
absoluta inutilidade ! tingencia. Adi:.u· pa1'a qua.ndo for inevii:avel 

Falla.t• par:l que ?, Si a projecto tinha <t e n, decrota~;ilo d:1,S rncdidas se vit· imposta 
SilDcçi\o do C:\.ti;ete. Ol't" imttil d.elendel-o, pelas eircurnstancia.s-ô uma imprudench. 
IJOI'CJIIO o. SlliL u.pprova<;\Ü.O estava decidida. Si Ora, nó.-:; estamos no momento crititico. 
não tinha, Ol'n, tttmhGm inutil sustentnJ-o, Dentro de alguns mcze3 este distrido ser~ 

. po1•quo u. filll\, c.wn,tomlllt<;\fí.o e'!\to.vtL decreta- 11111 ceoi;L'o opcral'io de impo:dn.ncia consido:. 
da. Os m:.tlli hnbul~, os lltiLis iutolligontes ravcl. Com a quantidade innumet'tl de obras 
uesistiu.JJI do u11 Vil' l11tl'.iins, pal'a, nu vil' as que ao mesmo tempo est:'i.o sendo ou cxe
suggcstõet; do gov~.wnt~. b:spern.l' convence!' (~utadas ou provoc.v.las ]!ela União e pela 

·O Chefe do Estado dtLcluolln i ·tmpo or•a fJot•- Municipalül:.tde, va.e aiTluir :ra1•a. aqui uma 
feitamente vão. Sun, n.t.ton,;ilo rmnca so t :<ou popul:.Lçilo oporarin, numerosiss.ima. Mas :ts 
em nenhum gt·u.ndo prolJlema l!lrH ~ hLl. somJH'O I obrali pr•o,jccta.da,, exactamon i,c pur causa, ria 

_.pa.receu dostlenhal-os. · sna, intcnsid:trJo, não podem t.lur:1r tnnito. 
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· ANNAES . DA C AMARA 

E br·uscamentc, dontro de tres a cinco annos,· 
milhares de operarios ou se verão desempre
g<J4.os ou, pelo menos, terão a maior difficul
dade na lucta pela vida. Suas reivindicações 
assumirão, nesse momento, um gráo de agu
dez extrema. O que se não tiver feito até lá, 
far-se-ha então, cedendo a exigencias de mo
mento, talvez inconvenientes, talvez peri-
gosas. . · 

'E' melhor, por isso, começar desde já, le
gislando com previdencia e serenidade. 

O projecto que o orador apresenta á · Ca
mara tem, como já disse, similares em todo 
o mundo. E diz-em todo o mundo-porque 
o, que nos falta já está feito até no Japão. 
Ella envolve, entretanto~ uma das mais 
bellas questões d.e direito. E' um dos indícios 
mais fortes de que a velha. estructura. do di
reito romano já não basta à civilisação mo
derna. Ess::l direito, que um autor italiano 
disse que até hoje tem permanecido como 
um navio encantado, immovcl no meio da 
agitação das ondas da vida moderna, tem 
a.gora., ou de largar fel'l'O e orientar-se para 
um novo rumo, ou de sossobrar em urna. ca.
tastrophe violenta. 

Preoccupa.do, antes de tudo, com a m:mu
tençã.o do capital c da propriedade, elle 
esquece frequentem(,)nte o caracter muito 
mais sagrado da personalida1e hum<.na. 

.Trancado dentro dn. estreiteza individua
lista, clle não q_ ueria ate agora attende1• ás 
novas correntes sociaes. Mas a força dos 
acõntecimentos obriga os juristas, depois de 
se. verem constrangidos a ceder aos factos, 
a iAventarem theorias para justificai-os. 

As leis que mandamos patrões a. indemni
z,a.r os operarias ou suas familias em casos 
de. accidente, deram p1•ccisament• Jogar a 
muitas theorias. 
.. . 0 systema classico crn. o que fazia o pa.tl'Ü() 
responsavel, só nos casos em que o accidente 
.IJ:l~ foSS(3 imputavel. Cabia ao operario pro
y~r e~sa culpa e reclam~r então ·· perdas e 
damnos. 

., Esto é o regimon em que ainda· estamos, ·á
vista do que dispõe a Lei n. 3.311 de 1886 
e os arts. 302, · 300, 389 e 390 do Cod.igo 
PenaJ, 104, 181, 529 o 540 do Codigo Com
marcia~. · 

E' essa doutrina que tam bem está nos 
arts. 1.526 e seguintes do projecto do Cod.igo 
Civil, e~calhado em mãos do Sr. Ruy Bat'· 
bosa. · 

Pôr o operario, poQre, desai'mad~>, igno
rante, .na mesma situação do capitalista.
é, porem, uma burla. Todos os dias nós 
vemos grandes . em prezas induetriaes prefe~ 
rirem accordos lesivos só para se ' furtarem 
ás complicn,ções processuaes, inftnitnmonte 
mai8 I'Uinosas. 

· Como esperar ·que vençam os operll.rios o 
que . mesmo os poderosos do dia nem sempre' · 
podem ·vencer ! . . . . 

Todos, pqrtanto, veem bem que debaixo 
desse regimen, quando a igualdade do ope· 
ra1•io e do patrão perante a justiça é .uma.. 
simples ficção juridica, nunca, a reparação 
dns faltas terá logar. 

Por isso, depois, veio a primeira . theoria, 
moderna, declarando que em todos os casos 
de acciden te sempre se presumiria a talta do. 
patrão. . 

A este . calJeria demonstrar a sua inn.o
cencia. 

Era, como se vê, uma modificação profunda. 
das velhas Héa.s. Modificação de uireito sub
stantiYo -presumindo . a culpa, em vez da 
innocencia; modificação de direito proces
suà.l - invertendo a prova: em voz da prova 
da culpa pelo operario, o patrão era q_ue 
tinha de fornecer a prova. da sua innocencia. 

Mas tambem essa theoria não poude pre
valecer. Chegou-se então á situação actual. 
A theo1'ia que está sendo a'doptada em toda 
pa,rte é a do 1·isco profissional. Não se· trata. 
mais de averiguar culpas. Os acciuentes dos. 
operarias são riscos da mesma natureza · de 
quaesquer outros que pesam sobre a. indus
tria. Como uma maclüna~ um ins-trumento;. 
o edificio de uma fabrica', tudo em summa. 
qúe se usa na industria, se póle deteriora.!~ 
e; seja qual for o motivo, é necessario re· 
parar o damno, tambem o instrumento hu· 
mano é susceptível de deterioração c ontre 
as despezas, os riscos profissionaes, se deva--
incluir a reparação destes damnos. · 

O orador não quel' fazer praça de uma eru
dição.facil,ao alca.nce de todos, mencionando · 
outras theorias, que os di versos li v1•os da 
riquissima littemtura a este res_peitó tão 
bem resumem. As essenciaes são essas tres, 
porque marco.m n.s tres phases majs im
portantes da evolução das idé::J.s sobre o 
assampto. 

Seu projecto fui calcado sobre a lei dina
marqueza de 1898 e a hcspa.nhola de 1900 • 
A dinamarqq.cza passava até 1900 pot• ser a 
melhor. A he':lpa.nhola 11proveitou, porém,, 
alguns reparos que ,lho haviam sido feitos c;· 
corrigiu os seus defeito:;. · 

O orador Iombt'a á Oamat•a que o projocto. 
em qn~stão não 6 da su~~ parto uma oxplo
ra.ção eleitoral, dessas de que os operarios 
são . tão ft•eq uen temente victimas pelos . que 
os deviam guiai', ma.s os lisongejam, mesmo 
nas suas manifestações de nâtural igno-. 
rancia, para lhes captar os votos. Eloito por 
um partido político, que tem dado nume-. 
rosas provas da sua. grande .influencia, não 
precisa la.nçar mão de recursos dessa _na-. 
turoza.. · 
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Acha que é. um dever de· humanidade, um 
deveriin:perioso, minorar um pouco as aspe
rezas da vid;1 infeliz do pro!otarit\do. Digam 
as theoria.s o quo quizerem. o· e8sencia.l é 
ftUC cada u·m. contribua para que os con
u•astcs dolorosos entre a extrema. riqueza da 
&r:.lndc industria c a extrema miseria, dos que para ella. trabalhem. ou desappareçam 
ou. si tanto não for possivel, s:; att!3uuem. 

Fica. sobre a mesa, até ulterior delibe a
ç~ão, o projccto do Sr. :Medeil'OS e Albu
querque. 

O Sr. Presidente - Está finda a 
hora do expediente. 

Com})a.rcc\3m mais os Srs. S<i P.3ixoto, Au
relio Amorim, Passos Miranda, Ca.rlos de 
Xovaes, Indio do Brazil, Ul'bano Sa,ntos,· Ani
:5io · de A breu, J oã.o Gayoso, Bezm•ril Fon
tenelle, Virgilio B1·igido, l''rancisco Sá, Ser
gio Sabüya. Eloy do Souza.. Albeeto Mara
nhão, vValfrodo Leal, Trindade, Abdon Mi
lanez, Celso de Souza, José· Marcollino, Ma
laquias Gonçalves, Cornelio da Fonseca, An· 
gelo Netto, Raymundo do Mir<tnda, Ca.stro 
Rebello, Tosta, Bulcão Vianna, P1•isco Pa
l'~izo, Fclix Gaspar, Su.tyro Dias, Vm•gne de 
,\breu. Augusto do Freitas. Rodl'igucs Lima, 
Eduardo Ramos, Bernardo Horta,, .Josê Mon. 
jardim, Amcrico de Albuqum·que, Erico Coe
lho, Estevam Lobo, Ribeiro Junqueira, As
tolpho Dutra, Anthero Botelho, João Luiz. 
AlYes, Bernardo de Faria, Lamounier Godo-
1'redo, Calogeras, Nogueiea, Jtebouçm.s de 
CttrYa.lho, Arnolpho Azevedo, Amaral Co.4ar, 
Eloy ChaYes, JosEi Lobo, F1•ancisco Malta, 
C~tndido Rild1•ignes, Hermencgildo de Moraes, 
Bernardo Antonio, Costa Netto. Aquino Ri
lJeiro, BoneLlict.o de Souza, Lindolpho Serra, 
Eliscu Guilherme, Son.res dos ~a.ntos, .Tuve
nal MHlol', ~Iarçat Escobtu•, Gcrma.no Ha.ss· 
locher, Rivad::wia Co1·rêa, Victorino Mon
toiro, .Ta. mos .. Darcy, Domingos Masca. rem h as, 
Vespa.siano de Albuquerque, Diogo Fortuna. 
e Homem de Cu.rva.lho. 

Deixam do comparecor com causa. p~Lrti
cipadu. os Srs. Enea.s Ma1·tins, Rn.ymund.t 
Nery, Hosa.nna.h de Oliveira, Arthur Lemos, 
Rogerio de Mil'anda, Antonio Bastos, Gue· 
delha Mour~o. Thomaz Cavalcanti, Pereim 
Reis, Paula e Sil vu., Esmeraldino B:1ndoira, 
Moroi't•a Alves, Ar•thm· Orlando. Epami
nondas G1•acindo, Olivejra Valladão, Leovi
gildu Filguoiras, Eugenio Tourinho, Tolen
tino dos Santos, Marcolino :Moura, Rodrigues 
Saldanha, Mello Mattos,· Irineu Machado, 
Nelsoi1 de Vasconcellos, Fidelis Alves, João 
Baptista, Bezamat, Abel1wdo de Mello, Julio 
Santos, Henrique Borges, Cruvello Cavnl
canti, João Luiz, Gastão da Cunha, Penido 
Filho, F1•anci&co Bemnt•dino, Bueno tlo Paiva., 

Vol, V 

Antonio .Zacharias, Carlos Ottoni, Lindolpho. 
Caetano, Padua Rezende, Jesuino Cardoso,. 
Francisco Romeiro, Valóis de Castro, Fer
nando Pr·e~tes, Alvaro de Carvalho, AzeYedo .. 
Marques, Angelo Pinheiro c Ca.ssiano do 
Nascimento. 

E sem causa os Srs. José Ensebio, Chris-
tino Cruz, Raymundo Arthur, .Toão Lopes,. 
Afl'unso Costa, Pereira de Lyra, João Vieira, 
Elpidic Figueiredo, Moreira Gomes, Bu.lhões 
Marcial. Oscar Godoy, Augusto do Vascon-
cellos, Sá Freire, Paulino de Souza, Henrique
~h.!les. Camillo So;:n-cs Filho, Sabino Barroso, 
Carvalho Britto, Olyni.ho · Ribcli'O, Ca.rnillo' 
Pra.tes, Galeão Carvalhal, Costa. Junior, 
Leite de Souza., Alfredo Va.1·ela. e Campos· 
Cn.l'tit'l' _ 

O Sr. Presi<lente-Ha.Ycndo nu-· 
mero legal, vac-so proceder ás votações dás 
ma.terhts encerradas o das que se ac)H\m .. ~ 
sobro a. mesa. 

E' lido, julgado objecto de deliberação o 
enviado <i Commissão de Const:tuição, Legis
laç:to c de' .Justiça o seguinte 

t'RO.fECTO 

N. 169-1904 

Dt'spue soúte os accidenies occotndos. a op~· 
1'a1·ios no e.J:ercicio de steas p1·o(i.ssões e a . 
?'cspectit·a ·i;td emni.zt~çc"ío 

O Conar<Jsso Nacional decl•etrt: 
Art. l ~o Qun.ndo um opcra.t•io, occupado em .. 

algum dos :'ervicos enumerados no art. 4°, 
é victima de um accitlento que t'eduz, a. ti· 
tu lo permanente ou tcmporal'io a sua c:ipa
cidadü do tra.lmlho, tom, dentro dos limites 
marcados por esta lei, dil•eito él indemniza· 
çã.o, contra. as consequcncia,s da percla quo 
sofrt•c na sua ca.pa.cidade de tt·abttlhn, com
tanto que o a.ccidente tenh:i. sidq~ca.usado ou 
pelo trabalho ou pelas condiçõlls em que .. 
elle tem log1tr, ou ainda pelos meios de ex
ploração usados. · 

Art. 2.° Como «opomrio», no sentido em 
que esta designação é usa.da na presente lei, . 
entende-se qualquee pessoa que serve nas 
explora,ções industriaes do quo trata o art.4•:o, 
quer mediante salario, que1• por empreitada, 
quer· ~em remuneração, como ajndante ou· 
aprendiz, que1• ainda como encarregado da 
uma. flscttlização ou direcç·ão technica, si, . 
tratando se desta. ultima hypothose, o sou. 
ga.nho mensal não excede de 250$000. 

Art. 3. o A Lei applica-se aos ... emprozarios... 
seguintes: 

á) os indivíduos ou sociedades que tenham 
responsa.bilida.de de qualquer das explora-· 
çõo~ mcncionadl\s no art. 4°; 
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b) os indivíduos ou sociedades que empre- indemnização igual ao salario de dons an. 
gam para qualquer serviço machinas movi- nos ; 
das, quer a vapor, quer á electeicidade, quer c) quando a incapacidade, embora abso~ 
por meio de gaz, aguu., vento ou animaes, luta pa1·a o genero de trab:tlho a que o ope.:.. 
ou empreguem directamente as referidas r:J.rio se dedicava, permittir que elle se 
machinas, com seus a.nnoxos: polias. eixos, dedique a outra espccio de serviço, o patrão 

· correias, cor.las, conductos de qualquer es- pagar-lhe-há. apena.s dezoito mezes de iodo
. pecie, ou derivaç:ões e transmissões de força mnisação, ou, si o quizer empregar com re· 
motriz· munera.ção egua.l á que tinha, no trabalho 

c) a União. os Estado.:; ou a.s Municipali- para que e.:>tá a.pto, sómente um anno. 
dades, quando estejam em qualquer das hy- Paragrapho unico. Até Cille so verifique si 
potheses acima mencionada,s. a incapacidade é pcrmJ.nente, nos termos das 

_Art. 4.o As explorações visadn.s por esta lettr~t3 ~o?u. c_e que~ ?a~rão, _nesses casots1 
·lei abranO'em 0 trabalho industeial sob todas tenha J;Hno_ <~, mclemmzaçao devida, ~llc esva 
as suas ffu•ma8 e mais: n_a obri_gaça.o ~le fol'nocor ao oJ;wrarw a. a.s

ststencw, moj1ca e pha.rmaccut1ca. 
a) a explora.Ç'ão de pedreiras e caieit'as, de 

1 

Art .. 6°. Quando o n.ccidente p1•oduzir ~L 
fornos de ca~. de telha e peep<11'0 de p3cl1·as morte do operario, o patrão fica obri~ado <L 
e da excavaçao de poços; pagar todas as despezas do enterro, nao ex-. 

b) o.'.l trabalho::> do constl·ucções, incluindo cedendo estas de cem mil réis (100$000) e a 
a execução, o acabamento, a transformn,ção, indomnizar á viuva, descendentes menores 
a reparação, a modific:tção e a domolir;ão do l6 a.nnos e ascendentes, pela fôrma esta
dos edificios, excepção feita dos tra.balhos belecida. n:,,s disposições seguiu Les : 
executados no interior dos predios, sem au- a) com uma somma igual ao sa.lario de 

· xilio de andaimes; dous a.nnos, si elle deixa vi uva, filhos ou 
c)as construcções navaes; netos orphão~, que se achassem a sou cui-
d) a construcç:ão e assentamento ele cs- dado ; 

tradas de ferro, linhas do boncles, pontes, es- . b) cum uma somma igm1l ao salario de 
tradas, diques, canaes e comportas, assim dezoito mezes, si só deixar filhos ou netos; 

·como todas as construcçõos llydrn.ulicrts, os c) com um a.nno de salario, si só deixar 
trabalhos de oxcavaçõos, aterros, ul'enagcns v luva. sem filhos, nem outro3 descendentes ; 
installações de exgottos, encanamentos de d) com dez mezes de su.la.rios, si, não dei
agua, gaz e electricidade; o estabolecimen- xando nem vi uva nem descendentes, ti vesso 

. to, conservação e suppres~ão de conuuctores a seu cargo ascendentes nül.iores do sessenta 
telegraphicos, telephonicos, electrlcos, assim annos. · 
como para,-raios; Paragrapho unico. As indemniza.çõos mar· 

e) a exploração do caminhos de fol'i'os, cadas no:~ arts. 5° o 6° serão elevr.tdas ao 
bondes, diligencias ou :mtomovcis; dol1ro, sempre que se provar c1ue os pa.trõe~ n a ca.rga, OU descarga de mercadorias; não tinham nas StléLS fabricas OS apparelho~ 

g(-o tl'llba.lho dos mm•gulhn.dorcs; protéctores (le qne tr~Lta. o a1~tigo seguinte. 
h) toda a exploraçã.o, em que se empreg:1m Art. 7 ,o O ministerio da Industrht e Viação 

machinas ou apparolhos, que não sejam mo- constitnirá uma junta technica, que indicarr.t 
·.vidas pelo homem; quaes os apparelhos de protocção indispen-

, i) o serviço das costureiras, quando tra,- savcis em cada geneeo de industria . 
. balham em officinas; Art. 8. o O proprietario dos estttbeleci-

j) o serviço de minas o SéLlinas; mentus ou emprezas ind.tlstriaes de que trata 
k) o pesso:J.l assalariado dos theatros; esta lei póde substituir as indemnizações de 
l) toda industria ou traba.lho ana!.ogo aos que falia o art. ()o sempL'e que assegurar aos 

-comprehendjdos na enumeração precedente; herdeiros pensões vitrtlicias, nas seguintes 
· proporções : · 

Art. 5. 0-0s operarias teem direito (L in- a) nos casos das lett1•as a 0 b, de uma som-
·demnização de qu trata o art. 1° nos termos m<t igual a 40 oj

0 
do salario da victima; 

·das disposições seguintes: v) nos casos dt1 lettra c, .ele uma somma · 
a) si· o accidente produzir uma incapaci- igual a 20 °/o ; 

dade temporaria de serviço, o patrão abo- c) nos casos da. lett1•a d, de uma somma · 
nará á victima, desde o dia do accidente, igual a lO % a cada um dos ascendentes 
metade do seu jornn;l. Si. a incapacidade du- pobres, nã.o excedendo elles de trcs, ca.sos · 
rar mais de um anno, considel'ar-se-ha per- em que caberia a- todos, repartidamente, 
manente. 30 "/o. 

b) si o accidente produzir uma incapaci- Para.g1•a,pho unico. A pensão dos filhos e 
. dada permanente e absoluta para todo tt•a- netos cessará logo que ell.es cheguem <í . 
. balho,o patrão deverá abonar á victima uma maioridade. · · 
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Art. go Para o caJculo das indcmnizaçõcs Vã.o ser votadas a.s emendas da. Carna.ra. 
·est'tbelecidas por esta lei, '3ntomln-so por SíL· quo o Senado negou o seu Yoto 
.lario 0 que efl:"ccti ramcntc receba. o operario, gm s~guida são snccessivn.mente posta~ ;4 
contando-se o mcz normal com :!G dias utci~. votos e rojcitad.as as :;eguintcs emendas ad-

0 sala.rio minimo di<Lrio nunca :;c conside- diti vas da. C<Lma.ra. dos Deputados ao projccto 
rará Inferior a 1$500, mc.:;mo tra.tcuHlO· se lLe n. .248, de 190:3, elo Scnttdo e constante do 
aprendizes que não pet·cebam remrmer::v,,ão impresso n. 16, de 1004, <ts quaes n5.o obti
ala-uma ou de opora.rio;:; quo recebam meno~ veram o as;;cntimcntc deste r<Lmo elo Con-
do0 que aquella 'luantia.. gt·e:-::so Nacionàl.: 

Art .. I<~.: E' licito . a.os r?sp::msa,veh pch~s 

1 

:\.ccecsccnte-sc: 
prescr1pç:ocs desta lm substitun· as suas obrt- . . . . 
gaçõcs. estipula,das nos arts. 5°, 6° c ·S" por . <~mwdo: POL.:_em .. tendo ton~;:w.o parto. 1:0 
ob~igaÇõ.es idcni;icas .. a.ssurni<la.s p~r c<~mpa-~.J.ulg::n~~ .. l:o .t;w so.P~.1;-nte .. '~.. ~l. I .nple. s m~101?~. 
nh1as de :segut·os, appeovada,:) c ll:scéLliZéLd<tS elo t 1 liJLn,Ll, o num.c~ü elo;:, '.o'tos vcnccrlore.;; 
pelo Governo Federal. foP ta.t ll[te a tlccJ.::;n;o podel.'l<L ser ou~r.a El 

Art. 11. As divichs pa.e::~ c0m os operados comp~~l·ccossem . os aous Ü'.l\OS. dos .J~ltze~. 
ou seus herdeiros· ern vii·ttule do dbposf;o oxctuHlo _o procm·all~l' d:.\ Rep~lJ:llJCa, o .Julga
nos a.rts. 5o, ôo 0 so, pl'Ot'et'em a. qmwsquor n~ento n:w se !tn:vora pot· L~C~UÜLYO omr1uanto 
outl'í1S, sejam quac>s i'cl'Om os tit.nlos ,1no as nao se. PI'onunctaren'l: U~Jmzos ansentos! ~o-

. rrn,rantam. COS~i1l'IOS paea COI1Stl~Ull' .. O qu.orum ex:lgtdO 
o Al't. 12. E' intcira.mcnto nul!a. o dcstituitla. pelo ;1.rt. lo üo doceoto Crtêtdo. 
do valor qualqner renuncia tutat on parcia.l § 2. 0 Tem log;u• o uL:~posto nu pat·agraplm 

. aos beneticitls desta lei c, em get·a.l, qua.lqu:n· anteccllcntc, no julgamento que compete ao 
a.ccôrdo contra. as suas disposiç:õcs. Snpr·cmo Ti'ibunal, dos rccuf'so::: interposto;.,; 

Art. 13. No fôro do Distl'icLo Federal o por vlulaç:ão ou l'alm applicaç:fio de leis ou 
por;.wte a. justiça dé1 União, scmpt·c que a tr:-t.f.ados ÜêL Uniüo pelas justiças dos Estados 
clln. sej:t caso do recorrer, o:; p:.tpeis, do- na dn Distl'icto l~edora.l. 
cumenGos de qualquer n:üm·cza e fo1·m<~li- ~i S.o Os L'CCUI'Sos 11ara. o Supremo Tribun<tl 
dados proccssuaos estão inteiramente isen- P·Xlcrão ser pePante clle arrazo~dos, si niio 
tos d.e scllo e eustas, tantu :p<.tl'a os opotarios, tiverem ~ido no juizo, de cuj:ts éleclsõcs ftJ-
como pua os seus het•cleíros. !'; •m int:n·postos. 

Art. l4. E' passivel da mult<t de um conto § 4.o O tempo conccllid.o :pelo rogiment.o 
ue réis (1 :000$). cada \'OZ que fol' cncontt':tüo do l;l'ilHtn:Ll pa.r~t o debate oral, podor<í set• 
em fu.lta., todo rlit•ectm· de f<.dJL'ica. ou ost:dw- pl'orogaclo, a bem J.o csc:lln·ecimento da 
.lecimento industrial do fJ.ualttllül' naí.m't!Zt.t, eaus;~, a, l'üqucrimanto das pal'tcs o docisiln 
onde não esteja c:olluc:ul<~ em log-ttr, que a da. rn:Lil)t'i:L dos juizes na ::;c:;:;ã.o do julga. 
torne l'<Lcilmentc legivel, 11ma. copia. dc::;i;n.leí. rncnto . 

. Art. 15. As disposições dost:L lei entt·a.m Somproc quo :->c vm•ifiea.t'om, uo Supremo 
immcdiatamonto mn vigor, iDdopendontc- Tl'ibunal Feder-:~1, jnlgnmuntus contraclicto
mento da pnbUcaç~ão do respccl.lyo l'OgHla- l'LOS orn matol'iu, de compotoneitt, do nulli
mcnto c do disposto no <H't. 7°. ÜíMles 011 ue peoeesso, o seu pt•o::;hlente con-

Art. 16. Rcvoga.m-::;e 'Ls tli..,posiç0cs ern Yoca.rá os r<J:::pcctivos juizes para fixarem 
conUa.rio. pnr meio de Assentos, <L jurisp1·uclencia en· 

Sala das séssõe..,, ::J de setomhro J.e 1904.- gul:.t.Llor·a. dos rutut·os casos a.oalog-os. 
7Lr • b A eonvocaçào será feita no p1·azo mu.xímo 
Jueclewos e Al uquel·que · de ;w d i:l.s, co o tados du. uHüna. decisão con-

ORDt;:lvi DO DIA 

E' annunciada a votação da.s enicndas a.düi
tiva.s ao pro,jecto n .16 A, de 190•1, o n. 2-18, du 
190~;, do Senado, quo declara. ser <l.pplic:wel 
a disposição do art. 1 o do dccr~to n. 938, de 
29 de dezembro de 1902, com roferencia. ao 
art. 59, ns. 1 e 3 da ConstiGuição, só nos 
casos do citado al't. 59, n. 1 o§ 1°, ás quacs 
o Senado não deu o seu assentimento, com 
parecer da Commissão de Constituição, Lc-

.gislação e .Ju3t.iça (discussão unica). 

koverlida. 
Os Asscntof:l scrã.o tomi1d.os de accordo com 

o~: votos· eonformes de lO, pelo monos, !los 
juizes do tribnn;Ll, comprehendidos. o pro· 
sidcni;c 0 o procura.do1• da Repu1Jlica., que, 
neste caso, deliberam e votam. 

O regimento do tribunal ostabolecerct as 
regras pa.J.·<~ o estudo e discussão da materia, 
dovcnclo a deliberação final ser tomada d8n· 
tro üo prazo de CO dia.s uteis. 

O tr·ibunal pod.crú, querendo, ouvil• em 
sossão, ou consult<tT, nm ou mais juriscon
snltos beazileíros. 

O Sr. l?re~idente- A Commissão Emquanto o Poder Legislativo não esta-
de Constituição, Legislação e Justiça acceito1t tnir sobre as espt3cies previstas nos Assentos, 
o voto do Sen3do contra as emendas. teem estes força olJríg<ttol'in como s11hsi-
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diarios da.s leis, sendo nullas de pleno dü'eito 
as deeisões que as violarem. · 

E', todavia, permittido ao Supremo Tri· 
.bunal derogar por outns os seus Assentos, 
obsérvadas · as • formalidades estabelecidas 
neste artigo. . 

§ Não sendo possivel apura-r lO votos 
conforines, IPra a elaboraçãô dos Assentos, o 
procm•ador da Republica., se in demora, ex
porá ao Ministro da Ju,tiça, circumstancia
da.mente, a materia da di\:ergencia ( anne
xando cópias da~ actas das sessões ospe·ciaes 
e extl'<Wrdin~lrias do t1•ibunal) para ser ella 
submettida ao Cong1·esso Nacionat e resol-
vida por lei. · 

O Sr. Barbosa Lima (pela ol·
dem) requer verificaç~ão da vohção. 

P1•oced.endo-se á ver·ifi(}ação, reconhece-se 
terem votado a favor 10 S1•s. Deput,ados e 
contra 104.- Total, 114. 

··o Sr. Presidente- As emendas 
foram rejeitadas pol' 104 votos cont1•a lO. 
O projecto vae sei• enviado á sancção l)rosí
dencial e ófficiando-se ao Senado do uccor-
rido. · 

· Posto a votos, é approvado em 3a discussão 
e .Qnviado á Commissão de Reda.cção o se
guinte 

PROJEOTO 

N. 132 A -1904 

O Coogl'osso Nacional decreta : 
Art. 1.° Flca elevada á mesa de rendas 

de 3!l classe a Collectoria rle 8. Luiz, no Bs· 
tado 'do Rio Grande do SuL 

Al't. 2.° Fica o Podm• Executivo autori
zado a abr•ir os necessarios creditos pat•a dar• 
execução a esta lei. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
c0ntrJ.rio. 

O Sr . .l~arbo•a Lhna (pela ordem) 
· requer verificação da votação. 

Procedendo·S3 :1 verificaçã,o, reconhece-se 
teL'em votado a: favor 105 Srs., Deputados e 
contra 2---total lú7. 

O St•. Diogo Fortuna, (pela o1·dem) 
- 81•. Pz•esidenie, ach::mdo-se sobre a Mesa 
a· redacção final do p1•ojecto que acaba de 
ser votado, requdro a V. Ex. consulte á 
Casa siconcede dispensa de iotersf.icio e im
pressão, afim de que, po:;ta em discussão, 
possa SCl' immediatamente votada a refe

·Em· seguida é sem' debate approv~d~ ·á.. 
seguinte 

UEDAC(}ÃO 

N. 132 B -1904 

Redacçúo final dn p1·ojecto n. 1.C:J2, deste. an.no, 
que ele'oa a Collectm·ia de S. Luiz, no .Estado 
do Rio G1·ande do Sul, à categm·ia de· JJl~str. 
de Rendas ele 3 11 cf.asse 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o Fica elevada â mesa de rendas d·e· · 

3a classe a Collectoria. de S. Luiz, no Estado· 
do Rio Grande do Sul. 

- Art. 2. o Fica o Presidente da Republica 
autorizado a abrir os necessarios creditas-
para. dar execução a esta loi. . · 

Art. 3. 0 Revogam·se as disposições em 
contrario.· 

Sala das Commi:S.:lões, 3 de sete:nb1•o d~ 
1904. - Domingos Gttima1·aes.- Walf?·edf.? 
Leal.- Vil"iato .!lfo.sca;·er.has. · · 

E' o proj~cto envh,do ao Sem,rlo. 

E' post'J a YJtiJs e a.ppl'OWtdo é:n 2a dis
ctissão o seguinte artigo unico do 

PltOJECTO 

N. 143 A - 1904 

(Do Senado) 

O Congresso Nu.cion:tlt•csol \'C : 

Art. unico. E' conoodido n D. Julieta 
Delamnrc:>, emqun.nto solteir·a, o montepio 
deixn.do por sen faHccido il•mão, o oapltão 
do m;Lr e g·uerra, Rod.rigo Antonio Dolamare, 
sem proj1lizo do que já. percebe dos cofres 
publico3; l'cvogn.du-s a::; disposições em con· 
trn.rio. · 

Posto a votos. é a.pp1•ovado em discussão· 
unica e envin.do á Cornmis,.,ão de Redacção c. 
seguinte 

PROJIWTO 

N. 155- 1904 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica O· Podcl' EKecutivo att· 

tol'izado a conceder· ao Dl'. Jos~ Joaquim de 
Oliveira Fonseca, lento cathed~atico da Fa
culdade de Direito do Recire, um anno de 
licença, com ordenado, pn:t•a trr~ta1• de sua 
~aude onde lhe convier; revogadas as dispo-
sições om contr•arío. · 

rida redl.tcção. 
··Consultada a Camara, é 

penia. padLi.a. 

E' a.nnuncind·.t. a votação do projocto n~ 151, 
concedida, a, dis· de 1904, auto1•ízando o Poder Jf~xecutl v o ~.L 

concedm.· um anno de licença, com todos os 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 13:16- Página 16 de 19 

SESSÃO El\1 3 DE . SETEl\IBRO DE 1.904 109 

•v-eucimcutos, para. tt•atar de sua saude, a.o 
·iospector · sanit<uio da Dire;:tori:t Geral de 
.sa.udo Pn blica O r. Arthur de Mm.tntla Pa
·Cbeco ( di.~cu .. sã.o unict~. }. 

o Sr. Presidente- A este pro
jecto o Sr. Paula Ramos otfereccu a seguinte 
ementht: 

Lcopoldino de · Vasconcellos Cabra.l, como 
tempo do serviço effectivo, parc.t os elfeitos 
de aposentadoria c . accesso, .. o in f.ersticio 
decorl'Ldo do 7 de maio de 1894':.:a 11 de julho 
de 1895; revogadas as disposições em con
trado. 

«ÜnLle se lê:-com todos os vencimentos 
·diga-se: com ordenado.» 

Em segui1la é p)sto a. votos c <~pprovado 
~~m discas ão unica ( sal v o a emend<t ) o sc
guirJte 

PROJECTO 

N. 151- 1004 

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

torizado a conceder ao inspector sanitn.rio da 
Directol'Üt Geral de Sa.udo Publica, Dr. Al'
thur de Mimnda P~.checo, um anno de li
ceoça com todos os vencimentos, para tmtar 
de sua sa.udo on<le lhe convie1•; revoga<las as 
1lísposíções om contra.rio. 

Posttt a votos, é rejeitada arofel'idtl. emenda. 
tlo Sr. Pn.ula. Ri\mos. 

O @n.·. Germallo Hass1oeher· 
(pela m·dem.)l'equet• verificação da votação da 
emenda. 

P1•ocedentlo-sc á verificação reconhece-se, 
terem votu.do a fnvor da emenda 43 Srs. De
putados e contra 73. Total 116. 

O Sr. Preshlente-A emenda. foi 
re,jeiCa.da por 73 votos contra 43. 
· · Pósto a votos, é approvado em discussão 
unícll o enviado á Commíssão de Redacção, 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 159-1904 

O Congresso Nacional resolve: . 
Artigo unico. li'ica o Poc.lm· Executivo au

torizado a conceder ao DI'. Affonso Lopes 
Ma.chado, majol' medico de 3a. classB lio exer
cito, professo!' da. Escola Preparatoria. e de 
Tactica do H.ealengo, um <tnno de liceDça, 
com ordenado, para, tratar (le sua saudo, 
onde lhe convier; revogadas é.ts disposições 
em r-ontrario. 

Po.sto a. votos .é appl'ovado om discussão 
unica o eo.viado <í. Commi~~U.o do Reda.cção o 
seguinte 

PJtOJECTO 

N. 157-1004 

O Sr. Pa·esldente-Estão findas •ts 
votações. 

C0ntinúa. a 2a {Lscus:5ão do . projccto nu
mero 121 A, do 1904. do Se.na.do, tornando 
ohríga.tori;~.s em toda. a. Rcpuhliea. a va.cci
nação e revacdnação contra a vaJ•iola., eOJil 
pa.rocct• da Commis:::ão do Instrucçã.o o Saude 
Public3. e s::.bs~.itntivo tio Sr. Erico Coelllu. 

Cun t\núu. a. discus:'lio d..> u.rt. 3°. 

Tem n. palavra o Sr. Bricio Filho. 

O Sr. l~ricio Filh.o acha ·que c 
projecto, e:nbo1·a muito debn.tido, comport<1 
aiLvla uma seric de considera.çõss. 

Tem dezenove emcildas . para apresentar 
ao ar~. 3°, que manda 1\~vogar as disposiç,ões 
em contrario. Poderia limitat··se a emeac.l.a.r, 
sem justit1car, a~ propostas de modificação. 
Poderii.l. por outro lado, apL·oveitando · a lar• 
gueza !la discussã0, salientar minuciosa~ 
mente qua.es as leis a que se l'efere o citado 
artigo, espraia.ndo-se em uma. serie longa do 
considerações. Não fa.l'<L nem uma nem outra 
cousa. Seguirá o meio tel'lllo, como convém, 
como é razoa.vel. 

O art. 3° do projccto diz: 
« Revogam· se as disposições om eon

tra.rio.» 
Em contra1·io a que '! Eis o que prccisu. 

fica.r IJQm claro. Póde ser até em contriJ.l•io 
ao bom senso, ás boas normas, aos bons cos
tumes. 

Pódo ser em contrario á Constituição, 
como se doprohende do tom imper•ativo do 
art. !0 , que declara obrigatorias em toda. a 
Repuhlira a vaccinação o a revaccinação 
contra a varíola.. E' uma providencia de ca-
ractol' local, que no nist1•icto Federal com
pete á sua municipa.litla.dc e nos Estados aos 
orgãos competentes. 

O proprlo [l.rt. 2° est(L contrario· a alguro<L 
cousa. Aquclla disposiçho que estabelece que 
as pessoas que tiverem ma.is de seis mezes de 
.idade serão vaccinarJa~. excepto si provarem 
de morlo caba.t terem sofl'rído essa operação 
com proveito, dentro dos ullíimos 8eis ao nos, 
essa. disposicíio est(t. evidentemente em con
tr<trio a muita cousa. e até á seriedt~de das 
delibora.ções lcgísla.tivas. Provoca sem du
vida lJiladdatl.e o sabe1• que ha. quem tenl:J.u. 

O Congresso Nacional resolve: 
_ Artigo unico. Fica o Governo autoL·izado 
.a. co .J~u.r, ao telegraphíst-a de 1 a. classe .José 

um modo original de contar a. idade, tanto que 
considera como tendo seis annos uma creança. 
que apen.ts conta sete mazes. E' ir muito 
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longe na investigação, ü ir buscar a idade 
até muito antes da. vid.a. intra-uterina. (Riso.) 

Nãr) quer a~01·a. entrar na a.nal:yse das di
versas alineas~ao art. 2°, visto como isso já 
foi feito em outra. occasião e o or:1dor não 
deseja absolutamente :t>rotela.r o debate. 

Occupa.r-sa-ha de uma por uma das emen
dr.~.s sujeita-:; pelo orador a() juizo da Ca.m:1ra. 

Veja-se a P: No art. 3'', em vez de «Re
vogam-se as disposições em contrarit·», dig('.
:se ': - Revoga-se a. 2"' parte <lo § 12 da. let
tm c do § lo do n. 3° üo .1rt. 73 do do.a'<:t::> 
n. 5.156, d.e 8 de março de 1904. (R-:·so.) 

E' o primeiro a reconhecer que a. cousa é 
complica.•Ja e que toch esta lüstoria ele pa.l'.:t-

. geaphos, numeros, (llí:neas, lottras, artigos, 
etc., géra a. confusão o espanta. a lmrguezia.. 
(Riso). A responsabilidade eLo tudo isso não 
cabe ao orador, e sim aos autores do Codigo 
ele Tm·turas. 

A revogação tle::.sn. disposiçã.o se impõe, não 
só em virtude elo decreto n. l. 151, de 5 de 
janeiro de 100,!, que reoPg-anizou o servü;o 
de hygiene a.dminlstrativ3. da UniKo, onde é 
sempre pormittido tto doen·te o tratamento 
pelo faculttttivo de sna confianç~a .. como ainda 
em fa!~e da lei quo vae ser votada e qu.J, 
conforme cL declaração da, Directoria Geral 
de Saucle Publica, vem diminuir o constra,n
gimento elas desinfecções e o horror dos iso
lamentos, no::; casos de doente3 de v a. rio la.. 
Não hit, pois, razão para. que o rncclico que 
vel'ifica.r a bordo de um na vi o um cloen tG 
que apresento a ma.nifestn.çã.o de symptomtts 
de molestia infeútuOS[t, mesmo tratando-se 
de' va.riola, tique priY<tdo elo dirigir o tru.t~l
mento do enf'ermo. 

Assim como ta.mbem não lla. motivo pa.r .. 
que a infl·acç·ão ~oja punida com u. multa do 
u. III do :;~,et.. 13i elo roguhmcuto sa.nítu.roi .• ,. 
Eis porque sua segunda emenda. sobee isso 
providencia. 

0 Sn.. MAI"A.QUIAS GOXÇAL VES dà a.pal'tes. 

0 SR. BRICIO FILHO c.:;tuda. as Lluas emen
das relativas ao art. 89 do l'ogula.mento :m
nitario e seu § 1 o, a pl'oposito das obrigações 
do locatario ptu•a proceder .,. um cm•to nu
mero de obeas, e mostra qu(3 em, face do pro
jecto estabelecendo a obrigator1erhde da 
vac!Jinação e reva.ccina.ção contra ê~ va.riola., 
ta.es exigencias devem desappa.recer, a.:lsim 
como insinuou a Directoria de Saude em seu 
communic<tclo ao Jo,.na/. elo Comm.ercio. 

Nas mesmas condições se acha a disposir;ão 
do u.r·t. 90, que tambem àeve ficai' revogada,, 
assim como a do art. 112, confor mr3 pro põe 
tL 70, emendL~. 

. . Iguaes considerações se applicam ao· 
a.rt. 133, que manda fecluu• casas, manda de
molir; fazendo a repart.tç~rto sanita1•ia pJl' si 
cssttr demolição, quando nü.o for logo o becle..:. 

cida, cabendo ao propr-ictario as despezas e· 
podendo a Direetoria Geral de Saudc v-::nder 
os tcncnos em hasta publica, para indemni· 
zação dos gastos. 

Outrr.~ emenda. propõe t~ revogação do n,rt. 
1:36, que lança n. suspeição na cla.ssc medi
ca, ma.nda acompanhar por uma autoridP;-· 
àe sanit::tl'ia os doentes vjsitados pelos me
dicos Cllie tenham deixado de attender á 
letl'a. e e exige que os attestados de obito 
sojam sujeitos à YerlJlcação officlal, visto 
como a Dircctor~a de Sauclc prometteu em 
missi \"a. dirigidn. Ct imprensa abrandar os 
rigores do l'Ogulamento desde qne seja appro· 
vada a compulsão da. ·vaccina. 

Occupa-se de outra cnnencla e reproduz os· 
mesmos argumentos pal'tt revogação do art. 
146 do Codigo de T01·tu·1·as. 

Trata amplamente da emenda que manda 
eliminar o immo1·al art. 148, assim conce
bido : « Toda pessoa que denundaL' á. auto· 
rida.de sanitaria um caso sonegado de mo
lestia infectuosa, rcceberà meta<lc da multa 
que fôr paga pelos culpados.» Discorre 
demoradamente sobre o que lta de revoltante 
relativamente a esta disposição. (Apoiados.} 
Refere-se ao caso Eduardo Ca.laza, d.e que jc.t 
se occupo:1, e demonstra. como até us noti
ficações sfto soneg :.das na Dieectorw. Goral 
de Saúde. 

O orador entende que, quu.llllo nü.o so 
queir·a revogar esse indecente a.1•tigo em se 
tra.tando das demais moi~>stias inf'eccuosas, 
ao menos se deve fazol-o em so ·tratu.ntlo da 
variola, pois conforme amrnm empul.llico a. 
rc;1artiçã.o sanitn.ria, a ::;itu;~çi\.o da l'ot'ol'idn 
onfeL·rnida.do YiW mutlat• com a a.ppt•oyu.çã.o; 
do projocto qnc ostu.tuc a. obrigaGorio,Lide .. 
( ~Pl'OCCOil-Se lH!íiWl'O.::os ll)Jal'ICS.) 

Tt·.cs emontlas impõem :~ revogação <los n:s. 
IU, IV e V <lo ttrt. 200 d~ Codigo tla 1'ort1.was, 
quo exigem que, noéilicado um caso do po:.;to, 
o delegado de saude ou quem suas vozes 
fizer, siga immediata.mcnto para o fóco, 
levando o necessario para tt injecção de sôro·. 
vaccinação, tomando o pessoa.! vestes espe· 
ciaes, para procacler á injecçãJ do sôro no . 
doente e immunisação das pe.ssoas da familia,. 
que nif:so consentirem, sendo reclusas em . 
edificio a;propriado, com a.s despesas pagas 
pelo chefe da casa., .as quo resistirem a essa. 
vacciuação. 

Per·guuta o orador l1. todo.:; os collegas pre-· 
sentes, mesmo dos ma.is aferrados partidarios 
d,1, vaccinação u.nti-variollcJ. obrig·a.toria, si 
~ão defensores da vaccinn. anti-pastosa com
pul~Ol'la e si concordam que em seus org<i.
nismo.:; seja injectn.da a tal dós e. (Riso.) 

O silencio do auditoria responde negu.tiva
mcntc. 

Pergunta ma.is quttl a disposição . d'a lei 
actual que permitt~ a pratica do· taes iuje.;.. 
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cçõcs. A falb de l'C3postct significa que não 
ha lei que tal autorize. Logo, o art. 200, 
eom os seus ns. UI, IV c V, é illogttl evidon
tcmcnto. 

Quer ainda s<Lber si approvaclo o projccto 
ue obri"'<\torieda.de d<.t v<~~~cinação con &t'<.t <.t 
va.riol:1~ vigorn.rá algumclispositi-voqno esta
belcç:.t tJ. compalsã.o par;t a vtLccina con tl'a. a 
peste. _\ b:Solutamente não, l~ u que todos te em 
c1uc responder. Portanto, todas estas me
clidas sã.:1 do nllmero daquelhs qno dcvcJn 
os:,a.r incluiJ;.~s no ari;. ~;n do projecto, quo 
manúa rcvogat' as disposições em conl.t'tLl'io. 
(Apoiados, Muito bem.) _ 

An•.tlysu. a emenda ;llle suppL'llllC o :.tl'C. 
212, assim concobido: «0 numer-o ào vacci
naç~ões c revaccinaçí3QS J!3lo insp::ctoe sani
bdo se·nt um do;:; elementos elo recommen
uaçfw para o fuoccionario e, como ta.l, seeci. 
levado em conta. quando se tratttr de ;_tjuizae 
dos mcritos de ca.da. um.» 

Desenvolve demorada argumenta.ção sobr·e 
este ponto, mostrando que estn. tdsposiçã.o f'oi 
c:1usa das vaccin::tções feittLS ao~ aer<Lncos, 
sem metlwJ.o, sem asepsh e autlsepsia, J.an
do log;~r <t tttntos dcsa.strcs. (Da: o upartes os 
S1·s. li:Ialaq~!ÍGs Uonçc!lves, Bw-úosa l,inw., Be
Usal"io de Souzu, e oulros, contrc~ o ar{. 212). 

Depois ue pnssaun. <t ohrigatorieclade da 
vuccina, qua.nllo não é mais preciso pm•su:.t
dir·, não su comprehondc a, m:.muGençào uo 
ttl'tigo. !!.:' purqne o manda, revogar·. 

Occupa.se elas emen,las rcl'er<:mtes ao n.l't. 
:228, r.dii1eas a c ú, solm~ a injcc1,~ão obrig:.tto
ria, do sôro anbi-tllphi,el'ico e, para :;u:.t revo
gação, l'Oproduz a argumontaç&o ompl'(~gaJa. 
ptLt'a o sô1·o anti-pcstoso. (O orwlor <:apoiado 
pelos Srs. JJarl;osa Lima, Belisw·io de 8ouzc1. 
e .lfto:çal Escobt.(r). 

Pot' ultimo tt':.lttt du, cmenüt~ 'llltl f':tlta, 
a qnc mttndn, climin:w o § ::>o üo a1·t. 
230 do Cod1:go de 1.'01·tw·as, om. virl.uüo 
do qunl o atte:3tn.tlo pn.:ssado um domicilio 
p~u'a que o conntlesccntc de diplllierht pos
sa voltar ao osüibelecirncnto de instrucção 
ou asylo, de quo ütz p;1rto, custil a Rom
ma. de 50$, impusto nüo vot<.tdo pelo Con
gresso c porta.ntoilleg<.tl. (Apoiados.) 

O orador, profligando a. conducta do di
rector gorai de S<.wcle Publico., esteanha. que, 
apezu.r de ter a. sua rep:.Lrtição dotada de 
ve1•ba.s oxa,ggerada,8, recorr<.t a tacs expe
dientes, que não são bonitos. (R-iso.) 

Faz reforeneias <.to Instituto tle Mu.:Jgui
nllos, cujLL verba foi dobt•ada. 

A um apa.1•te do Sr. :Malaquias Gonç~tdves 
ttfiil'mu.nuo qne o Estado do Mu.ranhiio, pal'a. 
obter auxílios para a dehollação da epidemia 
de peste, teve que snbsidh\r o refceid.o insti
tuto com a quautiu. de cinco contos monsu.os, 
o orad.o1· exclama indignado perg-untando 
qual o artigo do regulamento saoitu.rio que 

isso permitGe. A attitudo do .crovcrno do . 
~vl<.~.eanhã.o é perfeitamente louv<t~el. A bra· 
ços com o ter·rivcl 11agello, pediu recutsos o, 
como fossem esses negatlos, tea.tou de com
pt·al-os._ O Sr. OswalclJ Cruz, por·~m, é que 
Lica no dc1-or ele oxplieat' em quo lc:i se IJa.' 
seou para. f:1zcr· <.t opora.çib _ Na•.la. Ira Cllte 

defenda a t.r~tnsacçito. ,\.o contr:tl'io, lHt o rpre 
peohibc. 

Quando se votou no Congees.s.l tt somma. 
ex<tggerarh de 5. 5!10: ouns para, ;:~ reorgani· 
sação elos S3r·viços cb, llygicnn adminisu·a.
ti va ua União, fui lloclu.Pn.J.o, em rLlto c bom 
som, que o sacl'ificio pecunia.rio roüunün.riG. 
em beneficio de toda <~ Rcpublica. Ell'eci.i
vamcntc na lei votacllt polas duas Cas<LS do 
Parbmonto c Sitncciomtda como lL~cl'eto 
n. l. l5l, do i Lle jctncieo de W04, figura u. SB
gundct p<.trtc do ~ 2° de art. l'', as::~im redi
gido: 

« O Instituto Sorotllcrapico Feclerttl (o 
üe M<:Lnguinhos) ü obrigaclo a fornecer gra
tuita.mcntc aos Est:dJs c municípios que o 
soLicitac·em os sõt·os c as vaccinas que pee
pttl'iU', nilo incluimlo no numero ücst;ts a va
ccinu. a.uti~Yariolica, que coutinu<tt'á. c.umo 
rüé agoett a :SCl' propanula, di::;tl'lbnidil. e 
fornecida :Los E:;tado::; pelo Instituto Vacci
nico do Di::!trict:.> Federal.>.) 

Nttth mais cbro. O rnstit11to do Ma.n
guinhos é obeigado <L fot·uccc!r os sôros o <tS 
vaeeina.s grn.tuitamen Gt} aos Est:tdus c vendou 
<~stt\S pt•uduci;os. O sun(lit•ndor pl'ttLicDn uma 
illug-aUd;tLlu. Tem quu rc;:;tituir o cobt•e e 'tc~m 
quo l'D:'ponllor polo :tct.J. 

l~ntl'<t ~~.m clomoradas consi<lrn·açü '.) sohl'e 
us inconvonientes do pt'üjncto em dub:.tte, 
p1·o,jucto quo vem ferir <t libct•rlitde que a 
Constituição garante, ou mdllot•, q un g:u·an
üdu. si ninrh oxistis-Jn, pois infelizmeuto j:i 
ni'Lo vivD. Agora só nos l'C~ta, no morn011to 
da appt·ovaçã.o da infeliz mod ida., pegar nas 
alÇiLS do c:ü:ülo c lov:tl-:t pa.ra a, murada 
ctorna. (.Muito bem; muito bem.. l'al1.nas no 
recinto e nas galeJ·ias. o oraclol' e vi·uat11f11 fe 
(elicitaclo.) 

Vêm <L l\Tosa, são lidas, apoiadas e posGtl.s 
conjunctamente ern. éliscussão as seguinf;ei:: 

Eli!ENDAS 

.1o.projecto n. 121 A, de 1904 

No art. 3°, em vez de -Revogam-se as 
disposiçõe.:; em contea.rio -diga-se: Revoga
se a disposiç~::to d da lcttra A do § III, do 
ar&. 69, do doere to n. 5.150, (le 8 do ma1•ço 
ele 1904. 

Saln das sessõe.~. 3 de setembro do 1904.
Bl'icio Filho. 
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No.art. 3°, e·m vez de--Revogam,se as dis- No art. 3·\ eni vez de-Revogam-se as · dts~-·· 
posições em contrario-diga-se: Revoga-se posições em cont1•aeio-diga.-se: Revoga-se. a .. 
<.t 2a parte do § 12 da lettra c do § lo do disposição uo M·t. l31i do decreto n. 5 .156, -
n. 3 do art. 73 do dee1·eto n. 5.15G, de 8 do de 8 de mar.~-o de 1904. 
-março de 1904. Sala da3 sessões, 3 de setembro de Í90,J.-

Sa.Ia. das sessões, 3 de setembro de 1904.- B1·icio Hllw. 
Bricio Filho. 

No art. 3•) em vez de-Revogam-:se as dis-:
No art. 3°, em vez de-Re\·ogam-so as po.:>ições em contraeio-diga~se: Revog;.1~so a 

·dis110Siçõ3s em cont.rario - diga-se: Re- disposição do al't. 14õ do decreto n. 5.-l56,de 
voga-se a 3:1 p;trte do § 12 d:~ lottra c 8 de março de 1904. 
do § lo do n. :3° do a t·t. 7::l do 'decret.o 
n. 5.156, de 8 de março do 1904. 

Sala 'das sessões. 3 de setembro de W04.-

S;tla das sJ.::sões, 3 de' setembro de 1904. 
- Bricio Fi-tli o. 

Bricio Filho. No al't. 3·' em vez d:3-Revogam~se as dis-
posições em con trario-digu,-se: l~evogu.-.:se 

No art. :3°, em vez de-Revogam-se n.s a disposição do art. 148 do decreto n. 5.156·, 
disposições em conti•ario- diga-~c : H.e- de 8 de março de 1904. · 
rvoga-se a disp~s:ção do§ lo do art .. 89 Sala das se8sõss, 3 d.-, setembl'O de 1904. 
do decreto n. 5.156, de 8 de março (lc -B}·icio Filho. 
1904. 

S:1la da.s sessões, 3 de setemi1ro de 1004,
lJriaio Filho. 

No a.rt. 3o em vez de-Revogam-se as dis
posições em contrario-diga-se: Revoga-sé 
o n. Ili do art. 200 do decreto n. 5.156, de 

·No art. 3°, em vez de-Revogam-se as 8 de m.:trço de 1904. 
tlisposições em contt·ario - digtt-se: Re- Sala das sesiilões, 3 de setembro de 1904:. 
voga.-so a disposição do art. 89 do de- -Bricio Filho. 
ereto n. 5.156, de 8 de março de lú04. 

Sala das~ se~tiões, 3 do setembro de 190'1. No art. 3o.em vez de-Revogam-se as dis-
-B·l'ic]o l''itlw. posições em contrario-diga-se: H.evoga-so 

No a1•l,. 3°, em voz uo-H.evogn.m-so as 
uisposições em con tra1•io - diga-se: R e· 
vogo.·so n disposição do § 2° do art. 80 do 
dobroto n. 5.156, de 8 de n1arço de 1!)04. 

Sala dali sessões, 3 do set.embro de 1904.
llricio Ji'itho. 

o n. IV do art. 200 do decreto n. 5.156, de 
8 de mu·ço de 1904. 

Sttla da~ scss·üe.~, ::~ ele setembro de 1004. 
- Bricio HlliO. 

No a.et. 3·' om vez de--:- Revogam-se as 
disposições em contl'al'io-diga.-se: Ho\'oga·se 
o n. V do art. 200 do de1~reto n. 5 .155, 

No a.rt. 3°, em vez do -ltevogam-se a.s <.lis- do 8 ·uo março de 1904. 
po::;içi>es om contrario-diga-se: H.evoga.-se u. Sala das se:-!sões, 3 de setembro de 1904. -
dlspoi:!ição do art. 00 elo decreto 5.150, do 8 Bdcio Hlho. • 
de março de 1904. 

Sala das sessões, 3 satembro de 1904.- No a~•t. 3•>,em vez de-Revogam-se as diilpo-
Bricio Pilho. sições em contr:trio- diga.-so: Revoo-<.t-se a 

disposição do art. 212, do decreto n~ 5.156 
No art. 3q, em vez de-Revogam-se as U.is· de 8 de março de 1904. 

]>Qsições em contrario- diga-se: ReYoga-so St\la. das sessões, :3 U.e setemb1•o do 1904.-
.a disposição do art. 112 do decreto 5.150, do B·ric:io Filho. 
8 de março do 1904. 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1904 . ....:. 
.Bricio Filho. 

Ém voz do-Revogam-se as disposições em 
contmrio - diga·se: Rf.lvoga-so a di,.,posição 
da. lettl•a. a do n.1•t. 228 1l0 decreto u. 5. 155, 

No art. 3°, em vez de-Revogam-se as do 8 de ma,1•ço de 1!104. 
-disposições om contra.rio-diga-se: Revoga.- s 1 1 - .1 

.sea·disposição do art. 123 do decreto 5.150, a a< assrssoe~, 3 ue setembl'o de 1904:.-
·-de l:Lde março do 190-L Bricio Filho· 

. Sala das sessões, 3 de set.embro ele 1904-
Bt·iêio Filho. 

No a.rt. 3°, em vez .uc- Revogam-se as 
uiaposi.l]ões em contrario- diga~so: Revo-
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.Q'a-se a. lettra b do art. 228, do decreto p<.weceres das Commissõcs de Instrucção e n. 5.156, de 8 de março de 1904. . Saude Publica o de Diplomacia e Tratados; 
Sa,la. dassessões,3<le setembro de J9(H.- . . 2a ~iseussão do projecl;o _n. 327, de 1903• 

Bricio Fi·lho. · · · autormmdo o PoderExecu\lYO a fa~er reve~

No art. 3°, em vez de-Revogam-se a.s dis
posições em contrario-diga-se: H.evo;.ta.-se a. 
disposiÇão do § 3° do art. 230, do decreto 
n . · 5. i 56, de 8 de março ~e 1904. 

tee em favor do D. Amalia Pauhna Rodri
gues Silva, irmã do eapitfLo João Sabino Ro
drigues Silva a parte <la pr!nsão que cabia a. 
sua f'allccida mãe, D. Zclinda :Maria Mendes · 
da Silva, concedida p:.n• decreto do Governo 
Provi~orio de 11 de outubro de 18fJJ; 

Sala dü.s sessões, 3 de setembro de 1904.-
BriCio FUho. · 2" diseussão ·do projecto n. 88, de 1904, 

concedendo a D. Flora Qucü·oz da. Camara 
Lima, viuva do coronol honora.eio do exercito 
Frederico Augm:to da FontoÜt'éL Lima; a pen
~ão anoual de 1:200$000 ; 

Fica. a discussão adiada pela hora.. 

O Sr. Prosiclente-Tondo dado a. 
horn,, de::;iguo pa.ra scgunda-fe il'<.l, 5 . do cor
:c·cnte, f1 seguinte ordem do dia : 

Votação do projecto n. 107 A, deste anuo, 
do Senado que d<~ novo regulamento orga
nico ao Asylo de Invaliüos da Patria. P' dis~ 

· cussão); 

ContinU:ação da 2a discussão 'do · pl\.ijecto 
n. 121 A, de 1904, do Senado, tol'naudo ollri
gatorias em todt~ a ltopubllca a \·aecina.ção e 
revaccinação contra a varíola, com }KI .. recer 
da Commissão de Instrucçílo e Sande Publica 
e substitutivo do Sr. Deputado Erico Coelho 
(<trt. 3u); 

Discussão unica do projccto n . lôl, do 
1D04, ttppt•ovantlo a. Convenç-ão SanUiari:.t Iu
tm•naciomd, concluída nesta Capittd a.os 12 
dias do moz de jtl'nho do COl'l'C'ntc anno; pelos 
delegados do Bl'azil e das ltopublic:l.s Argon· 
tina, . do Ut·uguay e do Pu.ragu:.~y com os 

.'!."· discussão do projocto n. Hiü, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo t~ abrir ao 
Ministerio dn, Industrb, Viação e Obras Pu
blicas o credito extraordinario de l :553$770, 
para p ~tgamento aos herdeiros tle Gentil. 
Homem de .:\lmeida dos ordenados que dei
xou de l'ecfJber c:.nno telegraphista. de 3o.classe 
da H.Ol)artiçào Gorai dos Telegraphos de 22 
de março a ::n de dezombro do 18\:!5 ; 

Discus.':l~i.o tmicu. do parecer n .. ~3, de 1904, 
indcf'm·intlo o req_um•lmento em que D. Maria 
Pinto de Ar~1.ujo Corrêa pede uma pensão ; 

Dis~ussü.o un ica do parecer n. 24, de 1003, 
. indeferindo O 1·equerimento em que OS . ope
ra rios dtt Fabrica de Cartuchos e Artitlccs de 
·aucrra. podem que se lhes cedani passes de 
2.:1. classe com abatimento do 75 % na Estrada 
de Ferro Central do Brazil. 

Levan-ta-se a sessão tls 4 horas c 20 minu
to::; tla. t:ude. 

94n SESSj\O EM: 5 Dl·: SETE?\IBHO DE 1904 

.P1·esiclen.cia dos S1·s. Paula Guimar(7e:.; (Presidente), Olivei1·a Figueiredo (i 0 Vice-P1·esi• 
dente) e l1tlio de Jlello (2o 'Vice-PJ·esidente) 

Ao meio-dia, procede-se á. chama.dtt a que niano do Carvalho, Felisbello Freire, Oliveil'a 
respondem os Sl'S. Paula Guimarães, Oliveira Vallu.dfio, Domingos Guimarães, Noiva., Felix 
Figueiredo, Julio de Mello, Alcucat• Guimtt· Gaspa1•, Pinto Dantas, Edm.u·do Ramos, Pa .• 
rães, Thomaz Accioly, Wanderley de Men· t'anhos Montcnegro, Rodl'igues Saldanha., 
donça, Joaquim Pires, Antero Botelho, Luiz Heredia de Sá, Mello Mattos, Americo de 
Do mingues, Eduardo Studart, Gonçalo Sou to, Alhur1uerque, Ga.lvão ·Baptista, Pereira Lima, 
Eloy de Souz~, Fonseca e Silva, Wa.lft•edo Cruvello Cavalcante, .Mauricio de Abreu, 
Leal, Trindade, Teixeira de Sá, . Celso de Carlos Teixeil•a Brandão, Francisco Veiga, 
Souza, Bricio Fllho, Raymundo de . Mh•anda, Viria to ··Mascarenhas, Bc!'nardo Monteiro, 
EuzelJio de Andrade, Rodrigues Doria, JóVi- José Bonifacio, Carneiro do Rezende, Bueno 

Vcl.V ~ 
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de Paiva, Leonel Filho, Adalberto Ferraz, 
Bernardes de Faria, Henrique Salles, Manoel 
-Fulgencio, Nogueiru., \Vcnceshu Braz, Bor
.nardo de Campos, Domingues (le C:tstro, 
Arnolpho Azevedo,. Paulino Ca.rlos, Fran
cisco . Malta. Candldo Rou1·igues, Hermcne· 
gildo de Mot;a.os, Carlos Cavo.lcanti, Ca1~valho 

. Chaves, Pn:nl::L Ramos, AlJdon Baptista, Luiz 
Gualbcrto, SoarPs dos Santos, Juven:otl l\U!ler, 
Barbas~~ Lin1a, Gonnano Hnsslocher e Homem 
de Carvalho, 

Abre-:3e a ~essã.o. 

E' lidú, e sem debate approvada. ... , a.ct~t da 
sessão antecedente. 

Passa-se :10 expediente. 

O Sr. Alencat" Gu.huarães 
( fo. secret.m··io ) procecle á leiturã.. do se· 
guinte 

EXPEDIENTE 

Officio : 

Do director do serviço da Estatística Com. 
mercial, de 3 do corrente, remettemlo 375 
exemplares dos boletins publicados, relativos 
:tos annos tle 190'2 e 1903, senLto : l i5 exem
plares dos 12 mezcs de 190?. e 200 oxompla· 
res do I o semestre do HJ03; ctc.-Inteil'atla
Agradeça-se. 

Requerimentos ~ 

Do tenente Zelino .Antonio Pinto de ~Ii· 
randa, pedindo ~~ con:'!el'vaç~ão dos vencimen· 
tos de prepa.e~tdor e conservador do gabinot.c 
de biologia da extiucta, Escola. Militar do Br·a· 
zil, loga.l' este c1uo foi . .;;upprimido u:•:-vi do 
decreto n .. 2.8il dó 1903.-A's Commissões 
de Marinha e Guerr<.1.e de 01·çamento. 

Dos ex-empregados dLts Estradas de Ferro 
Central e Su1 de Pernambuco, pedindo que 
lhes seja conceLlida aposentadoria.-:\' Com
missão de F~zenda e Industt•in,s. 

de Beneven te, como . clinico .lnnuan i t:1rio, em 
uma q u<~dra em qt.le a opinião publica ainda 
consegma _dessas victorias suggestivas contra. 
as demasias ~o poder constituido. CMuito 
bem,, muito bem.) 

Consultada, a Camara approva unanime
mente o requerimento do Sr. De.i. utado Bar
bosa Lima. 

O Sr. ~lauricio de A.breu-
Sr. Presidente, não h a I e i regulando in te" 
graLmen te o art. 85, da Constii.uição Federal,. 
que exige sejam as mesmas patentes e van
tagens dos offi.ciaes do q uad.ro e classes anne
.xas da Armada, equipara.das ás do Exercito,. 
nos ca.rgos de categorias correspondentes. · 

. O Congresso N~cional ainda discute o pro- · 
Jecto que consolida. e melhora a materia 
stl•icta referente àquelle artigo constitucio· 
nal citado; mas esse projecto ainda não per
correu os tramites legislativos, de modo ~ .· 
ser em breve transformado em lei. 

Os deveres, direitos e regalias tlas classes . 
armadas são compeudiados, ora em um acto 
só, . ora, !3m actus ~cparados, de modo que · 
serm muito difficil ao paisano manusear U: 
legislaç·ão milita!'. sem o auxilio dos alma,
mwks dt~ Marinha 'e do Exercito. publicaçõeg 
utcis que o.nnualmentc dão conta do estado 
cl~ cu.~a uma das respectivas classes, sua le-
gi~laçao gera.L e u. especial. 

B'?i nossos almanacks que verifiquei a diS·· 
paridade entre a idade limite pa.ra a refo1•ma. . 
voluntaria e compulsorla elos militm'es do . 
exorcito o da mtwinha o, pl'incipalmente, 
para. _qs do corpo de su,ude de uma o outra.. 
classe.· 

A lei n. 260, de 1 de dezemb1•o ele 1841, 
consolidou a legislaç~ão anterior que re()'ulava 
no antigo regimen, a reforma volm~taria. ~, 
a compulsoria, no exercito e na armada. _ 

O Sr. Barbosa Lima-'sr. Pre
sidente, os jornaes noticia.m ter fallecido. 
·no Estado do Espírito Sa.n to. o Sr. Dr . .. He
l~odoro Jo~é da. Silva, que representou,no ex
tmcto reguuen a.quella. então província na. 
Cama.ra dos Deputadós. 

A da. marinha foi · modificada pelo decreto . 
n. lO~ A; de 30 de dezembro de 1889, e a do 
ex~rCito pelo decreto n. 193 A, de 30 de ,ja
neu·o de 1890, sendo a do corpo de saude da . 
marinha pelo decreto n. 785 de 11 de se
tembro de 1901 e regulamento~. 4.323, de 
15 de. janeir~ . de 1902. O corpo C:.e saude do. 
exercito coní,muou a regular-se pelo decreto 
u. 193 A, de 30 de janeiro de 1890. 

Orga.oi.iei um quadro com as · tabellas que 
acompanham cada uma. das leis e decretos 
cita.d.os, de modo que se póde melhor e -ma.is . 
l'aptdamente apprehender as üi1fGrenças que~ 

· Venho pe~ir a V. Ex: que se digne consul
,tar á Cas:1 SI consente em que seja, inse1•iúo 
na aqta dos nossos. trabalhos, um voto de 
pezar pelo traspasso do estimavel pa,tricio 
que· se fez-eleger pelo .~eu Estado crraça~ ·t~ 
merecido prestigio de que goza v~ ~a cidade 

assignalarei. · 
Vou proceder tt teitura., afim de fa.cilita.r · 

e., te exame: 
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MARI!\HA EXERCITO 

(Decreto n. lOS A de 30 de dezembro de 
1889). 

(Decreto n. 193 A de 30 ele jltneiru de 18~l0) 

2.a 
Yolun~:lri::t Compulsüria Yoluntada Com pulso ria 

..\.nnns ..\.nno;; Annos Anno s 
Almirante. . . . . . . . . . . . 67 a 70 1\Jat'echa.l do exercito .• 69 a 72. 
Vice-almirante .... :.. 65 GS f.I<lrechal. ............ 67 » 70 
Contra-almirante . .... 63 66 General de Di vi::;iio ....• 6~ » 68 
Capitão de mar e guerra 57 >> 62 Gener,~l de Brigada ... 62 » 65 
Capitão de Fraga ta... . 5'l » 58 Coronel ............... 58 )) 6'2 
Capitão Tenente...... 4() 5~ Tenente-Coronel ....... 56 » 60 
1 o Tenente............ 40 >) 
2" Tenente .. ;........ 35 » 

46 fi1ajor ..... • .........• 52 . 1> 56 
40 Capitão ............... 47 » 52 

Tenente ......... , .... .43 » 48 
Alferes ............... 40 » 45 

3,a 4.a. 

Om-po ele SaHde da .:.llarinha Co1·po de Saude elo Exe1·cito 

(Decreto legislativo u. 785 ele ll de setem
bro de 1901 e regulamento n. 4 .. 323 de 15 de (Decreto n. 193 A do 30 de janeiro de 1890) 
janeiro de 190.2). 

Contra almirante (chefe do corpo 
de saude ....................• 

Capitão de fihr e Guerra ... . .. . 
Capitão de Fra,gata ............ . 
Capitão Tenente ......•........• 
1° Tenente .................... . 

Pharmacia: 
Capitão de Fragata (chefe) ..••.. 
Capitão Tenente ........ , ...... . 
I o Tenente ......•.•...........• · 
,2o· Tenente .. ..• . ..•....... ,c •.•••• 

Guarda-Marinha .•............. 

Compulsot'ia • 

General de Brigada (chefe do 
66 corpo de saude) ............. . 
G4 Coronel. ......................• 
G2 Tenente-Coronel. ......... , .... . 
60 l\'lajor ......•........•.....•... 
55 Capitão ....................... . 

Tenente-Coronel (chefe de Pha.r-
64 1nacia) ......•.•• . •.•.......... 
62 l\iajor ••••.•••••••.••••••.•.•... 
60 Capitão ..•...............•....• 
55 Tenente .......•.•....•........ 
50 Alferes .........•......•......• 

5,a 

Compulsol'ia 

65 
62 
60 
5() 
5.2 

60 
56 
52 
48 
45 

Corpo de Saude da Marinha segunuo o decreto 1egislati v a n. 785 de ll de setembro de 
1901: 

Compulsori:~o 

Annos 

Contra-almirante, in;;pector ge.ral elo saude. . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . 66 
Capitão de Fraga,ta! chefe de pha1·macia .............................. :.. ... . . • . . 64. 

Do ex<1me destas tabeUas, verificamos a . ternos ao chefe de saude e ao chefe de pilar
disparidade das idades limites para a re- macia. 
forma volunta1•ia e compuboria, no exercito Para o Corpo de Saude do ·Exerci to as 
e na armada., e notamos que o decreto nu- ülades limites são reguladas ainda pelo do
mero 4.323 do Poder Executivo· de 15 de ereto n. 108 A, de 30 de dezembrv de 1889. 
ja.neil•o do 1902, legislou po1• cont'a propria, Essa disparidade, prohibida pelo art. 85 
excedendo a competencia que lhe deu o de- da, Constituição, aconselhou-me a apresentar 
ereto n. 775, de 11 de setembro de 1901. 0 projecto que or<1 justifico; ella tem provo-

De facto, a lei de 11 de setembro de 1901 cado reclamações dos interessados dos quae3 
{l20as deolara no art. 2o : « A idade, etc.» alguns já foram attingidos peta compulso.ria., 

Esto decreto legisa.tivo uão autorizou o estando outros e~ vespera,s de o serem ., 
Pod,eg Executi Yo a mo<lificu.r proporcional- As incongruencia.s desta lei. dão em rosul
mcnte as 'idades limites dos officiaes subal- tado promoções, ,por merecimento, muitas 
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veú3s descabidas, com peejuizo da. a.ntigui
J.ádc do terceiros . 

Fica sobre· a mesa, até ulterior dàlibe·
ra.ção, o S9guintc 

. · St•. Pr:osiJente; a compulsüria não é ·e.xigi-
. àa pel.:t Constituição; e~tret:.~uto, eu a_Julgo PRO.JECTo 

nat1.1ra.l, util. e neccss:1rm c p:1.ra mottval-~t b Congresso Nacional resolve: 
t<)eno meus os consideraudos com que o M1- . . 
ni~tt·o da. Ma.rinlt:t do Govct·no Provü·orio f..:z At·t. 1." Asüladcs limites l)ara. a refqrma 

'pr~'ceder o d?ci'C ·.o ... n. 108 A, de 30 de de- vuluntaria. ·ou coznpulsoria dos officiae.:: 4v 
zcmbro de 18S!J. (Le) : . . · corpo de saude do exet•cpo são equipÇJr~da~ 

«Considerando quo na carreira milita.r na.· ás que por lei vigora.m no co:po de sau~e qa 
vaf mais do que em qualquer,' se requer a.T'nuJa nos ca.rs_os de categorht corrCspon:-
ple'ÓHudc t.!e forças o robustez phy3ir:a, que dente. · · . . . · . . • 
nao' podcnt tor os oHi~iaes do iJu.dc <1van- Art. 2. 0 Rcvogam-2e as disp'J~içõc_s :em 
çad~, fatigà.dos,_por mULtus a.nnos d.e penoso · coutl'a·:·w. · ' ' · ·· 

·t~~bQat~elloa;permane. nci:li du~'a~te · l.O e 2o annos Sttla das sessões, 5 do s.etembro de: J904·.~ 
,. Jk'!uicia de Ab1·eu. · · · · ·· . om· u'm mesmo 'l)OSto, não pód.e deixar de 

trazer conl.o conscquencia o desanimo que 
uctualmentc so nota . cntl·e os officiaes da ar
mada~ e que OS t3ClU levado a alJa.nd~)ll<tl' O 
.serviço procurando em outras cal'l'etra.s n. 

. obtenção de melhor futuro ; 
<<Que urge, portanto adoptar medidas que 

accclerem o accessó aos po~tos superiores, 
.ahtinJ.o vagas, pel~t reforma daqucll_es que, 
depauperados de forças, sem CIHhus1 ~smo e 
som energia se cunserva.m na. ma.rinha,pl'csos 

· Q.nicamente pela · impossibilidade de manter. 
. a si 'e a suas . 'famílias si fo.;sem reformados 
com O's +·enciine'ntos' que a ' ! Ji actua.lmente 
lhes conccd.1a. ; · · · 
· «Cousü.lcrand'o fi.oalmente, que cumpre ao 

Bstado peover á suhsistencia, d'aquelles quo 
cucil.ilec~rem no serviço da Patria e na defesa 
.ml.cioil<.Ll, vertendo o seu sangue nos com
batãs e illust.rando colil sua bravura o seu 
devotamento· nossa gloriosa historia. mi· 
litar.» · · · · 

Decreta, etc. 
'' · '001n egua.l pt•op1•iedade podem ossos comi
derandos ser appliru.dos ao exm•cito. 

O meu projecto devia co.mprehcnder a 
equiparação immedia.ta das euadcs limites 
no exercito, na marinha e ID.as classes an
noxas·; mas, como se tl·ata de- um rcmeJ.io 
urgente, resolvi elaboral-o, exclusi vam:mte, 
par·a. o · corpo de s~mde do exercito. 

·- ·peço· á honrada. Commissão de Mn;rinha e 
(}uerra·que examine attenhmente o decreto 

·de:Íl de setembro de 1901, sob n. 785, com 
··§fin:i: de vel'ificar s'i elle deu compeGencta 
· ~Q Pouel' E:<ecutivo para ampliar as dispus i
. ções; exclusi va.men te relativas ao chef'e do 
corpo dtt saudc da marinha e chefe do ser
~viço · da pharmacia; na affirnia.tiva. deverá 

· p'ropol' un:i substitutivo quo ou acceitarai. 
· · Julgo suficientemente justific:1do o meu 
p1·~jecto; elle vem da.1• uma. satisfaçào immci· 
diata ao direito dos medicos militares que 
empr-ega1•am o molho I' dtb smt mocidade do 
seu talento c dedicação no serviço publico. 

Tenho dito. (Jlu-ito bem.) 

ú Sr. Presi<lente __;,Tem a. ·pa·
lavrl\ o Sr. Ft·~ncisco Veiga. 

O Sr. Francisco 'r eit;;·rt.- Sr. Pre· 
sidente, fui enc~wrega.do de tràzer·á ·Camara. 
dos Deputados uma representação da Asso
çia.ção dos Sana;torios Popülal'es para .tuber
C:ulo.sos, no Estado de·s. Pa;úlo. 

Dasemponhando-me desta·incúmbencia e 
l'Óf~a.odo a · V. Ex. dar á mesma,· represen
tci~ão o destino regimental, julgo-me dispen
sa(Ío de invocar da respectiva eillustre ·Com
missão a sua benevolcncia para O · pedido · que 
faz a Assuciaç~ão dos Sanat01·ios Populares' de 
S. Paulo, porquanto o seu fim liumanitario 
é titul.J bastante pal'a contar com toda a 
bcmovolencia no sentido de ser ttttcndido·o 
pequenino pedido que faz essa associaç~o 
no intuii.o de desenvoher a sua acção ·be
nctlca. 

Consultada a Camnra, ó concedida a publi
caçií.u pedida., nos termos do paragrapho 
unico; lettrtt a, O.l't. Sü do Regimento. 

DOCUMBNTO A QUE SE REFERE O REQUimt
MENTO VERDAL DO SR. FRANCISCO VEIGA 

AssoCiaçcío Paul·~sia dos Sanatol"ios 11opu~ares 
pcwa tuberculosos em S. Pat~lo 

illmos. e Exmos. Srs. membros do Cun-
gresgo. Nucio.nal :, . . . : . . .. . · · 

Entre \l.S .cruzadas sanitarias q,ue ~e te~m 
organizêtdo .nos di1ferentés pi.lizes, .· no ii;1tti1~o 
-de dar com b~te aos grandes flU.gellôs só.~iae's, 
nenhuma. sobreleva em iiiípJrta.ncia ~y'gi~
nica, em valor pliilantr;opico ·e e1-p. · ·alcance 
econoiniçoá. luta apparelha.dÇ~. . cont~a a -i.gl
placavel endem:a tuberculo.sá, que·: ~âiilÇ)S 
destroços te.m causado à continú!J.' .~ ,c;i4'~'~r: á 
humanidíl.dJ solf1;edora. · · .. ·. · · ·· · . ·--,:· . . ~ :·:; 

Na mal'cha pel'tinaz e se11~ ·so~ução d,e'/(i~n-

~~~~~;f~ ~~c s~~·tfg v~r~g.~~g:t~~~~~~fi~g: : 
pa.ra. o augmonto das probabilidades de vjver, 
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occupam logar. de evidencia. e plano de sai!:- .do e~~ino p_rapl.Jyla.ctico c das no:;õcs ele miis 
encia indiscutivel os esforços c trabalhos des-1 cfficacia sa.nita.rill.. .. · · 
envcilvidos . e: :licalizi:tdo;'3 em p_rol dos pel'.~C- Tacs dispendiqs pesam alW~~ia~·cl.rnontç, s.o
guidos pelo grande perigo n·:tcJOnu ·~_.:.a peste I hrc cs e~c :.ssos _recursos da~ L!q:~~. e a sua 
da. tuberculose,-quo. em nosw p~uz roclam:L, supprcss:10 CC}tllvalc a um anxilto pc alta 
ünperios:unentc a_ con_ve.I:_·g· encla de toda~ as I valia., sendo alhis. UI~ acto dc'-_ .l_._ustiQ~ pa·r ·a. 
activida.des. a conccntraçao de_toda.s as !or- com C3s::ts aggt·omnçocs que. i.M í.lcYoti.l.da-
ças, a mubilisaçào ele tod::-~s as boas vontades,' mente. se consagram a combater a tei'rinl 
porem;: uia.ís que . tudo, o concurso decisivo ca lamid::v.tc social, . . , . , 
dos poderes publicJs. dos politicos c do., Por issJ a Li.'Ja Paulista . contra a _tttb!!1·
.ádrúiri1s&radore~, aos quaes cabe mn papel rc- c11losc, solicit:t, em seu nome e no de tod<ts 
·Lvrinte no·ruoviroento sa.lntar omprchcndido as cong-nne:·cs, quo funcdona.n1 nést~ pa.iz, 
é'perscvera.nternentc dirigido contl•a a. pro·j que os illustrt>s Legbla.dores Brazileiros <l,uto· 
p(l.gação e os pr , gees::o::; :.tvns~aladoe s..-J.a rizcm a. <.tdmini::;tração suprema, d:.~ Rcpü
praga tubercul ··,sn.. · . · · julica a i.->enbr de dit>eit1s .todas a.s deogas 

As_Ligas anti-tt~T.Je?·culvsas que. para.·.nni- e ntcn_silio.3 que fore_m imp_ortadcs para. u~'o 
form1sar e cncamwhar a campanha se toem· das I.~f.Jl!S o bem assun n, conceder fr~(\CJ.lll~t.. 
organizado em diíl'e1·entes p:.mtos do nra.zil. de porte aos imprcs::os c . puqlicaçõcs d:.ü; 
levam por ora. uma. viria. rodeida de difl1cut- mesmas Associaçõc.~. do modQ a fa.vorocu:r a 
da.des, as.scdiadn, d.J obices altcro::os, eriçada. sua circnla<;·ão livre e Larga. p~r todos os 
de um som numero de obst'acülos, que lhes pontos do t"lrritorio hrazileiro, pyqnwyendo 
tolhem os movirrientos c lhes rotarda.m o assím o ensino o a eduGação hygienica d<J,s 

. caminhar.. .. . .. . . . . . , . classes populares. sem o · qwi se toi'D!lm·. de 
·Necessitando do concnr;-)o popular, da col- problomatica cfficacia os esf'qrç.os ~ scrvtços 

.laboração da iniciativa privada, em um piliz l'ealiza.dos no sentido do ombal'g<w os prJ-
em que. é embrionario o Ç):?p!r_ito' ~c a·ssocia.:. gressos da panclemi~t tuberculose. _ . 
ção, rudirnen.tares os sentimento:; _mutna· tmpetrando esta. proficua. iQ.t~rvet~.(~aq <lo 
listas e de solidariedade social, indi:3ponsa.vel Parlamento Brn.ziloiro, a Uga Paul~sta _está 
se. faz que a acção !la administração· publicil., cet·ta de pee~tar um serviço inestimitv.cl ·. <i, 
que a inteevençiio do mando official as au'íi- caus:t do gran[lu problema sociat e antecipa. 
Lie effimtzmouto com :~ sua colbboração m<t· os sous al'dorosos vvtos de reconhecimento 
terial e o seu pt'estigio influente e pode- vivo f.1 oxprcs:;ivo, em nome dos necessitado.~, 
-roso. · ·· victimas do ba.rhtu·o mal. 

O amparo offici-al pódc se t.1aduzir por ex- S. Pa.ulu, 2l do ngosto de 10Ó4.:....o ire-
pressões mn\ti!JlaS o uma. d:1.s modalidades sidcntCJ, Dr. C!cmcHlc · FeJ'J"eil·a.- O vice
não meucs valiosas do~ te apoio,·~ constituída presiticntc, Dr. Dctz;him G<'ntm. ···O secr·eta
pclas providencia_s Yisando alliriar ns Ugo.s riu geral, Dr . .lo1io Pcr.lto da Vei(Ja.- 0! 0 

da.s despoz:1s c onus que lhes n.cttrrcta. a soct·eta,l'io, 'Dr. Saft.o·nino da Vcitfet.---:-0.2° 
execuç~ãQ do seu pt•ogl'amma de as~istenci:.L e :5Cct·otaeio, Dr·. Amel'ico 111'Gziltense.-:O the· 
•J seu escopo de propaganda c de puLiagogiu. Z•JUI'Cil'o, Ze(erino C!Lc:vcs. · 
hygi~nica, a sa.hcr: os direlto.; p ·'.gós 'sol.H'C 
as drogu,s c uLousilios anti-tnbcrculosos, im- o Sr•. l?reshlen.te- Não ln. mLLi:-; 
portados para distribuição gratuita ontrn os oea.dores inscl'iptos. (Po.usa.) 
tubet•culoiiOS pobres o p:tra a dcfu$a _proi:hY· 0 SIL EuzEoro DE A~oR,\.DE· - Poço a pu-
lactica. e collectiva, .e bem assim o porte q rt::J 
pesa sobre a. corre~ponde11cia, as puulicações l:wra. 
e os impressos de propaganda e vulgarisaçã•) . O Sn .. Pn.ESIDE::"\TI~- Tem a. p::tlavr:L o i1o· 
destas benemerentes associações. bre Deputado. 

A assistencia prestada l.ão peoveitos:11nente 
pelo& Dispensa:r·ios; -·institutos valiosos d c 
auxilio, de . tratamento dos nece5sitados o 
escolá ' de ensirio anti-tuberculoso, scrh 
niéncs ·dispeildiósn. se não pesassem sobre as 
drogas eutensiliosdo arsenal anti-tuberculoso 

· os impostos de· importação. 
. !:N<? tocante , á funcção educacional das Li

, gas, aos seus encargos de propaganda, e do 
: C:!lSiJ+O ·dos preceitos de pr0~ervação contra 
·a tuberculose, t!:tmbem seda. de grn,nde van-
~ge,~ .a. franquia do porto postal, o livre 

,,, tt!tnsito · r>~Ibs cbi'roios da Republica., promo
.. "'{,e,P,~?--~.e "'.süin a maiiJ 3:mph disseminação 

·O St·. Eusebio de ~n.clr.nd.e·
Sr. P1'esiden t.e, jadicioso o1•gão tl~ irnpr~:msa 
desta Capital, o .l01·nd do Brazil, cujo nome 
declino com muit:t · satisfh.çã.o, e::dlibiu em 
um do3 edítoriaes, s:tbba.do, um urtigo. soqre 
cousas politicas epigra.pharlo, Questi'io m01·ta, 
em qucdiz: 

<<0 chamn.uo caso de Alagôos jii não tem 
razão de occupar a ttttenção do publicó o 
menos de tomar ma.is tempo a.os trabalhos 
lla. Camal'a. . o do Sonado. · 

E' um assumpto jnlgn,do, tanto em uril~~ 
como em ont1•a C:J.s:l.s do Congresso.. .. 
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.ÁNNÂES DA CAMARA 

·Questão morta esta de Ah\góa.s e que bem 
póde seguir com destino aos archivoS.>> 
(A,no.iados ,) . . . . 

Sr . Presidente, embora a n atura.! s uspet
~o do minlla partc,por· ser membro activo 
da politic:;~. dominante do Estado de Ala· 
goas, eu concordo, a ceei to plenamente os 
judiciosos acer tos do Hlustra jot•na.lista. e, 
fu>st a arte, não seria. cu qu em viesse reno
var esta questão, já. por de mais delm~ida, 
conheCida sob a denominação de « O caso de 
Alagõas » si a tanto não tivesse sido força
do pelo discu rso promlnciado na s~&-;áo de 
sexta.· feira :pelu II)uu co !lega o Sl' . Angelo 
Neto, cuja. auscnci:;~. lastimo nc~ro mo· 
mento. 

S. Ex , protestando blve~ sóment.c d ar á. 
Cam ar a. aquella. extra.ordina.ria o bcllis.~í rna. 
lição do dil•eito constitucional, ((>i desencavar 

. do discur:;o, pr ofel'ido ha mais do um mez 
nesta Casa,um aparte do meu illustre collega. 
o Sr. Jta.ymundo de Mir;J.nda., em refcrencia 
~í.s perseguições so1lhda.s :pelos m embros da 
familiu. do preclaro Marechal .Floriano. 

S . Ex., fallando em 1 tle agosb da. questii.o 
de Alllgoas, disse quo houve um<~ época 
n aquollc Estado eln que S. Ex., o SI'. DClpu
tado Angola Neto e \I lU seu ir jnã.o fo ram os 
donos 1lo Alagoas. 

O. illustrado collega, Sr. Ra.ymunclo de 
:1\IiL•anda, aproveitando tal con1issão, par-
guntou: . 

·· « Qu al foi a conducta. ele V. Ex. IJUando 
era don.o do Estado, na admini3tt·a.ç.ã.o úo Se· 
na.ilor Manuel Duarte pat':l com a familia 
do Mal'echal Floriano Peixoto ?» 
Depo~ o meu colloga accresccnton : 
~ O cOJ'Ollel Vieira Peixoto e out·ros mem

bros da famíl ia !;Qfft'Qram <\ ma.is eucami
çada. d:J.S guerras. » 

E por fim positivou o seguinte facto : 
« Fiqlle o paiz ~<\bendo que aquollcs que 

1oram iniciados e bem co !locados pe lo pres
tigio do Marechal Plol'iano . no Estado de 
Alagoa.s. mandaram a.rrasta.r pelas r uas da. 
cidade um I'cspeitaYcl ancião, f11z0nLlo ser 
escoltado pelas rnas da cidade um t io do 
:Marecl\a l. » 

Sr. Presidente, em atmr t e a discurso sub-

me reptaria á. comprovar da tribun·a o :~.parte 
que lbe dera. 

Co.nseguintemen~e. Sr . Presidente,. acccitei 
o a.\'iso e me prepat•ei; para o a nnunciado. 
repto, com pulsei o pequeno archivo I!UO pude 
trazer para esta CapihL, alguns ,iornaes da· 
minha terra., mas em insignificante numcl'o ; 
poi3 iMoJlizmentc eu não podi~ prever essa. 
i ngloria. luct:;~. que inesperadamente ~urgiu no 
seio da representu.ção a.lagoan~• : Ora , 'como 
nos joroae> de q Ud eu dispunha nãn p ude 
colher o quo desejava, recorri a um m eio 
q ue me pa.rccr.1t mtJ.is ac3rta.do: fiz um 
ap}Jello á pPopria fa.milia. do mat•ecllal Flo
r iano Peixoto, ·nost.a capit al. 

Assim,senhOl·es,(!ir igi um a carta. :~.o mou il
lu>trtl amigo e conterr:tneo, Sr.Dl•.Arthur Pci
xoto, cidadão Ci UC fez parte desta. Casa, e que, 
como creio que a. Camm'a s:~.lJ3, ~ sobrinho, 
cu nhado o filho atioptivo do M:Ll'Ccbal, ümdo 
sido t(l.mbom um dos auxiliares no glorioso , 
quão acci!lsntado governo do grande a.la.
go:J.no , Pot' conseguinte, p arece u· me que 
podia appella.r para. elle, afim de que me 
for necesse scn tflSt.mnunho pessoal,. tant o 
mais quanto o Dr. Arthut' Peixoto, tomára 
pa.l' to saliente na pol i tic:t loca.! do Es
tado e, ·c() mo r epresentante da famll!a, per
feita.menie i\).onco para fa.lhr sobro o caso. 

Peço á Camt1ra c1ue ten l1a. a. henevolencüt 
de ouvh· a leit ru•a da. carta, quo dit•igi a. e>IJI: 
distincto pu.tl'icio : . 

«lllmo, amigo c co !lega Dl' . Arthur Pe ixoto. 
~estes ultirnos dias, como sabes, ttlm sido 

empenhada na (.'amara longa diocttssão sobr e 

.. &>quente não fiz m<\is do que corroborn.I', 
Jecundar e confirmar essas perseguiçõe.~ fei
tas á família do marechal Flot•ia.no Peixoto, 
durani.e o ominoso governo do Sr . Manoel 
Duar te e , como o discurso do illustre Depu
tado Sr. Angelo Neto teve em vista contestar 
esse aparte chamando-me, ao que ptesurni, 
quasi que nominalmente ao deba te, v ejo-me 
forçado, pe1n. honorabilidade da. minha posi
çã.o nea\a. Casa, o.o devor de vir apreaenta.r 
prova documentada a. respotto do a.ssorto . 

S. Ex . . mesmo p1•evenira-me, logo após o 
incldente .de que na primeira opporLuaicl;~de 

f>Lctos polit icos do nosso l'htado o nos qua.e~. 
a cha·SC em evidencia. o pn.pel Sil.lionte da fa
m ília. do ma.recl.w.l Flot•iano, da CJnal és um 
dos ma.is conhccltlos m~mbros . Em meio da 
vehemon t.e il.iscussão,contlt·mei do modo mai~ 
fat•rmd cgw o Doputttdo Ange lo Neto, tendo 
recchido da m esma família os maiores f <LVO· 
1'0;:!, tempos depoi:; (no g oYcrno Du:l.L'te, no 
qual oram ellc c o irmão donos ele ril<1goas, 
segundo a pllrru;o ompl•ego.d.n.) soffl'eram va
rius roem bros da f<t tn ilia do :\-!areaha.l per· 
seguições e as m aiores ingratiuoes . Contes
tada. osta minha nffirmaçã.o e não tendo em 
mãos as collecç&>.s do Gu te1l>herg , Rebate e 
0 1·be, onde ha muito em comprovacão do 
m eu a.sscrto, n ecessito que , corno membr o da 
família nesta Capital, r espondas j unto á. pre
sente sob tu~t pa.la.vr a., si · t ua fam itia., pr in 
cipalmente teus irmãos eoroneis José de Sâ e 
José Vieira que .comtigo foram os represn
tantcs do mal'ecb~tl na política de Alagôa.s 
foram ou não perseguidos em Alagôa.s ria 
t riste administ ração Duarte, permittindõ- ' 
me o uso de tua l'C3posta. perante a. cama.ra 
ou na imprensa, para on(le julgo vou sel,' 
l'ep tado. Do t eu etc . Rio, 11 dfl agosto de 
1004». . 
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O .meu distinct b amigo c conterr~.neo ·sr . 1 intimas. : . Todavia, aftl.t•mastes t u e teu col
Dt' . Artbur Peixoto oão se fez; demorar n::t leg:1., Dr. Raymundo de Mil·anda, uma. vet•
sua. resposta. Que peço tambem licença. á. Cn.- dade, a.ll<is t ão commcntada em toda Ala
rua.ra para lêr _ goas:-Todos os mais s.:üient~s membros da 

«Collega. e <emigo ·n r . Ellsebío de Ao- nos~:t lilmili:t for:uu , durante algum tempo, 
drade. · que,1 deves lemhrar·te, persr:gnü1os alli, sem 

Tenho acompanhado com o maximo inte - que os rl.nno•: do R.<f((clo opp nzessem a menor 
J'esse a d iscussão da Camara e, para Qsclare- ou nma _j usta rc,istcncia; .Jos(>. Vicir>L , o ex
cimento de factos historicos r eh1tivos á. po- vice- gov~l'll<l<lot· fu i at.ass:\lhado na _im
litica. de nossa. querida. terra. não posso, nem prcns:t official c no município de M:ur1ey, 
devo reeusar o meu conem'SO desde que me sn1t t·esidonci:.l, ra•i uzido a. vivm• pru·a a fac 
o solicitam, principalmente pondo-se em mili:::.; Josü d~\ Si\, removido da Alraudega. de 
1.luvíd(l. o pa.pe l preponderante da intervenção ~·hc:,iú, ll que sig nificou ser demittido pela 
do minha família nos acontecimentos poli- imiJossilú!iiladc do se tra usporta.t· pn.r!t !óra 
·ticos, desde o tempo da. monarch ia, Jlla.ximo do Esia.!o com a nmneros issima f>lmilia ; a 
na Rcpublica, clesde i\ eleir,:ío do ·coronel p!'isão escandalosa. do nosso tio c1tpitão .o\D-:

. Ga.bino Be~ouro , principalmente 11or Jl:wto do toaio Felippe, escoltado por 20 pra.;-.a.s pela 
mn.rcchal, al!i collllccido momhro do l'c lho rua mais public:t <l<t c:tpl;n.l; a remoção 
Partido Liberal. accintosa de 111eu cunllitdo Roch a de An-

"\ situação preponderante do P [trtído Do- dl\1 lc, tcn dcsventm•oilo irmão ; c , final
mocrata, ont5o em opposi ç?í.o ao coronel men t:•-lembra.::.:-b l-a.té os inquct'itos cla.n
Pedro Paulioo o D1· . At·aujo Gôc:;, deve-se 3.0 des tinos no Mut•icy na fl\tn ilia. de Mm·cel-/.ir&o 
nosso conca1-so. originando-se dollo a oloiç.lio lliS[?o, protendcndo-se com elles impu>:J.r a 
!lo coronel Bcsom•o, com uuom se malc1uis- mim o a minha fa.mili~ a. inspiração da ma
tarn.m depois va;·ios nlemootO$ no dec.tJrso lograda tenta.ti vlt con tl'a o Dr. Pr uden te de 
do S .Jn governo, inclusive o meu estimado Moraes. 
amigo :pa,rtk ulat• c parente o Exrn. Sr. !Ja.6'i.o Em smuma., sem ser preciso descer a. ou· 
do Trmpu. tros detn.lltos, a.tnt·mo-te que repetiste uma · 

A. re t irada elo coronel l3cliouro abr in vcrd:.ulo, t:mtas vezes pt•oclama.da. ll<l im
l l On phaso na. política locitl, sen{to lít prl'n:;a. alagoana . 
~eus dil'ectot•es ~lignr.l Palmeil·a, Fau~to de Faze o uso c1ue · quiz-eres da pre~ente e 
Barros, barão do Tt·a.ipú, .JO.> i} de Sú Peixoto e con ta como sempre com o teu s~mpre, etc., 
Costa. Leito polos (lu'l.cs C\ m:trechal se in for- .'11·/lwr Pdxoto . -Rio. 12 de agosto de 1 004.~> 
Jnl\V_?. de tudo quanto dizü1 r espeito á di- v~ a. Ca.ma.ra, porio.oto, p elo prc~ante 
::-ecça.o a se dat• il política. local. 

Eu 0-gia. cntno, pot·une oscrupuliz<LY<L 0 llla- document,J, que julgo insuspeito, que osDepu-
l'cchnl UC UÍl'CChL COl'!'t?.Sponcloocia COlll CS>CS ta{lr)S que disp·.Ito.m !\ &ctna[ po1itica. ile 
<\migos, em l'istll de cstal· na Ft·csidcu ci ~J. da. ~~Jagoits, a lli J;ra iJII!Ita.ndo pela moralid<lde 
Rcpublic;1, . de Sita a :lmiu istraçiio, pela ordom o pelo pl'O· 

AS1_ ~ ím, ·foi por inspit•açã.o uo.;sa. que se ot·- gros.;,o do l•::stado, n~w são levia.no~ ; ao con-
Gi'a.t•io, ~ão i nc:.;p!t.Ze.> uc, poran to o Pa.rla

~aotzon a commlssi\.o cxocutívtt do :pa.t·tido mcuto, lovanLar ' IU!l.lquer 1\.'5-~ er~ão que não 
uc qne foram membt·os o IJ<~rão, Ftmsto c ,. 
moa ü•mão coronc r .ros c~ de Sá. possam pr ovat•. Tenho dito . (.1Juilo /Jcm ; 

A intlicação -para gove rn:t.dor foi do m a- muito 1''''; ~ . ) · 
l'Ocln\l,t•ecahindu no ba.rõ.o do Tr,tiptí , embora Cc mp;necorn m ais os Srs. Aurelio "\mo
Cluizesscm que o fosse meu il'mão José Vl- r tm, Hosannall do Oliveil'a , Passos do Mi
e it':l que, fina lmente, depois de muita relu- rauda, .\rthm· Lemos, Carlos de Novaes, 
ctancia o marechal consentiu occuplsse na. Iudio do Bnt.zil, Urbano S<tutos, Dias Vieira, 
chapa o logat• dA Yice-governado1·. Ra.ymuodo At•thtu•, Ac·isio de Abreu, Bezer-

Penso tet• respondido ã primeira pal'te da r i! Fa.ctenolle, Virgílio Brigido, Ft•cderico 
tua carta.» . · Borges , Sergio Saboytt, Al berto M!tra.nhiio, 

. Isto esclarece per-fei tame nte a. p[;rte histo- Abdon Mila nez, Izidro Leite, Pereira de 
· rica, da. polH!c..1. de Alagoas, levantada Lyra, ~Jala~p1ias Gonçalves, Cornelio d:t Fon
pelo meu digno companheiro Ra.ymuodo de sec..1., Est.~cio Coimbra, Pedro P ernambuco, 
Miranda., relativa á intlwvonção dil•octa e Loovigildo Filguoira.e, Cast r o Rebello, Tosta., . 
·:Preponderancia do mat•ec!Hl.l na política. de Bulcão Vianna.. Prisco .Pa.raizo, Garcia Pires, 
Alagoas. Satyro Dias, Vergoe de Abreu, Augusto de ·· 

Prosigo na. loitura da ca rta. Freitas, Berna.t·do Hot•ta., Galllino. Lo~to. ·. 
· · Corrêa Dut r a., Üil<:ar Godoy, S;t Fre1re , Silva. 

_(!Quanto á. segunda. parte, cabe· me dizer· te Castl'o, Lanrindo Pítta., Henrique Borges, 
nao ser agrada.vel a. ningnem recordar t'avo- 1 Estavam Lobo, Ribeil•o Junqueira., Astolpho 
1·es prestados a. amigos e r elembrar ma.gúo.s Dutra , Carlos Peixoto Filho, David Caro-· 
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.. pjst~, João Luiz Alves, Ltunouniet· Godo
fre!lo, Calog()ra.s, Carvalho Britto, Olegario 

. Mn.ciel, Moreira d<l Silva, Fer·reira Bt<lga, 
.(l.odolpho Miranda, Joaquim Tci;occlm Bmo· 

. , dão, Costa Netto, Benedicto tio Souz:~., Lin
dolpho Sllrra, Elisou Gnllllerme. Mttrç!ll 
,Escobar, Victoriuo ~Iontciro, Jamcs Dil.l'Cy, 
;)omlngos Mascarenhas c Diogo Fortuna.. 

D'oixam de com}H\l'e<.,er com caus:1 jJ<u·~ici
pada os Srs. Sú Peixoto, EiléOl.'l M:trtios, 
Raymundo Nery, Rogerio do l\lirandtl, An
·;ouio Bastos, Guedelht\ Mourão, Thomaz Ca
'-'t\lcanti , Pereíra Rsis, Pault\ 'c Silvn, Jos~ 
}.o[àrcellino, ·Esmeraldi no Bandeil'll, Moroira 
Alvos; Arthur Orlando, Angelo ' Nnto, Epa
minondas Gracindo, Ellgeoio Toul'lnho, Alves 

' H:ü'bosa., R:>drigncs Lima, Tolontioo uO!; Snn
t'o:; , Marcolino }fotu·a.. Irínell Machado, Ncl-

. 1\0Íl d~ Vasconcellos. Fidclis Ah ·e;;, João lla
ptistá, Helis'l.rio de Souza., BÕZ<\mi~t, Allolu.rdo 
de Mello, .lnlio SantOs, João Luiz, Gastão 
da Ganha., Pcnído Filho, Fraocigco !leroar
·tlir.o, Anlooio Zacharias, Carlos Ott(mi, Lin
<loipho Caota.uo, Rodolpho PLiixiio, Padun. ltu
z.-:nóo,· Jesuioo C1trdoso;·F,·anciscu Homeiro, 
"-a~ois de Castro, rerna.ndo Pr().';tos, Alvaro 
d~ · Carvalho, AzevP;io Ma:1·qucs. Ani!ulo Pi
nheiro, Ca.ssíano do "ía,sdme'nto e ·Vcsp:tsiaoo 
de Allmquel'que. 

E sem cau3a os Srs. Jos~ EusulJío, Cht·ls
tiuo·cruz, João Gayoso, lrJ•auctsco Sá, Jollo 
Lopes, Alfonso Co~t1, , Mcuciro;; o ll.lbuquor
que,· Joiio 'Vieira, Elpidio l~iguuimtlo. Arro
x?Has Gal vão, Moreira Gomes, JuSó Monjar
dtr.o, Blzlliões M<n•ct<ll, August.o da Va.scon
cellos, Erico Coelho, Panlioo de So11zn, Ca
mm~ Soat·es ~it!lo, Sabino Ba!:ro~o. Olyotho 
Rtbc1ro, C:nmllo Prates, Ga.loao Cal'valhiü, 
Rebouças de Ga.rva.lho, Cos~ JuniDI', Amaral 

· Cosar, Eloy Chaves, LcitQ de Souza. José 
Lobo, Dernardo Antonio,· Aqulno lll.boiro, 

· R\vadavia. Corrêa, Alfredo V a rola. e Campos 
Cariior. 

ORDEM DO DLA 

O Sr. P:resi<leu.t.e- Não lun·enllo 
.. n\tmero pam, as vota<'.Ões vassa-se á.. ma.t<n·ia. 
em discussão. · 

· ,,Jj:' anounciada a continuação da 2• discus· 
· são do projecto n. 121 A. de l904,.do Sena.do 
.tornn.ndo ot1'i~toriM ero toda a Repuh!!oa a 
l'accinação e l'evaccina.ção obt·iga.tor!lts . con· 
~ra a variola , com parecer d" Commisão de 
Instrucção e Saudt~ Publica e substitut-ivo do 
St•. Deputado Erico Coelho (art. 3") ; · . 

.. O Sr. Pc.t.·esidente- T<lm a palnvra. 
· P.~l;~.2~ve~ , sobreoll.rt . 3•, o St•. Deputado 

.Bn,r9QSa L1ma. . 

O Sa•. Barbosa Li:iilt--., ( •)....:. Sr . 
Presidente, o art. 3° <lo projecto; · cujrt dis~ 
cussão se está ultimaJluo, resa-rovog:tm·SI~ . 
as disposições em contt•at•io,-o que signiflc:~. 
que ficam; uma vez approvado este projecto 
o tmn~forma.do em lei , revogadas todas M 
disposições de outras leis , que forem coo tra · 
rias úquellas que estão nqui deduzid(IS dos 
n.rts . 1• e 2•. 

N'o ar L I • começa a sól' i.e de a,ffirma.r,õe~ 
a qno cs>c projcc&o vem dar força coac~iva., 
dizeu<lo « a Vl~ccinaçã.o. e re-racci oaç:ã() 
cont m a varlola são obrigatorias em toda a 
R!lpuhlica». . .. · .. . 

Nem só nesta Cupi loal, como nos varieS 
pontos da Republica, ondo vae clie~ando a 
noticia mais deta.Lhtult\ do que ·se1a· este· 
monstr uoso projecto, os prutestos vão sur· 
gindo, e muit.os dolles tesm sa· ca.r:l.Cteriz~tdo 
om t·ope~sentaçõos enviadas à · Camara dos 
Dllputados. 

HoJe cabo-me eoví.'.r·á Mesa mais uma ro
presen'tação, qne me foi remottida do mo1:· 
Estado n:ltll, o Estado do Pernambuco. 

:f este documcn to ha. congi,toracões conka 
a obrigatoriedade da. medida pr"op!Jylatica. 
<tcoowl hada como o mclltoi' r:r-!serv3.ti v o· 
cool.l'a a varíola. Slibscrcvem~na cerca do 
L200 compatriotas nossos ; as · a~signaturas, 
em regra, são seguidas de iildicaçõés da 
Pl'ofis>õ:o o moro.d.ia <los signa.tarios, . muitos• 
dos riuaes siío po.r~idarios da. vacc ina,. ac
cel.ta.m-n'a, applicatncn'a., dis,;oinina.m-n'a. ; 
mtis niio lho querem, por fórm<i alguma. , 
e_mprestar a fot•ca quo resulta de uma dispo·· 
stçUo legal, apoia.dn, na ameaça de etldeia. e 
de .multa. - · · · 
Env~o •i Mesa cstJ. nova ~-eprosentacão; pc· . 

di nd:o a Y .Ex.q_ue se digne tnnndal-a public:J.t• 
no Diw·io do Cong,·esso, tal qual é· e nesio 
ponto, insisto-vale pol' . um pt•ote5to. contra. 
<\ obriga.torie<lade da. medida proposta. oo pro-
jecto em debate. , . 

Não sei'si alóm de 'outro~ motivos que mi
!itll;l':l,m no. an_imo dos . illustres · signa tal'imr 
term contrtbutdo para conduzil-os a. este 
proeodimento mais esta noticia que vou lor · 
á. camara. · · 

,Todo o lllltodo sabe que um· dos"Esi:ÚloFJ 
mais cruelmente ílâgellados pcl~ ·varió1a. é n 
do C',e:wá.. · . .. ' 
· Nesse Estado, maximo em período . em: quo . 
a secca de tl•cs, quatro e mais aririos;teln· de
vastado, a. Yariola tem prod.uiidO' _otreftos· 
como nm U8nlmmo. outra pa.rte do tei-ritorio 
brn.zileiro. · · ' · .. · 

,Uma das. tostemunb:LS da hot•.dvel, ~Ute
mta da. varwla, que dizimou :t popula<}.a.Q. da, 
citlade .de Fortaleza em 1878, (azend9 :-27:'ooQ. 
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.·. o ta.n ta.s .victimr.s,-o . pluwrcaccutico· Roi!ol · 
·_·: pilo Theophilo, escre,reu umtt série do artigos 

uos iornil.P.S do Cc:11'á., f;j,zendo o -hlstorico da 
va.riola. e da. vaccina.çiío naquclle Eata.do. 

O Er. pho.t•maceutico Rodolpho Thcopltilo 
tem-se e~ forçado com recl!l'sos proprios, p<ll'· 
t.icplares, por. instituir uma. cspccic de esta-

. belt:clmen'.o vacci nogenico para. o preparo 
da lymplw. animal e. sua distt'ibuição pelas 
da:;;;;es menos nlntstadas da população d e\· 
que lle E~tu.dn . 
·. K um _pa.: Cdar io da vaccinar;ão. csforç~:~-se· 

. por di~scmipar a. Jyropha. u.nimul, m o.s, f tt 
zenrlo o hist n:-ico dru><!l proce;;.,o prophvla tlco, 
~·ccorda. .:s etfcltos doietcrio$ que tec m t•csul· 
tad:o. qe U!UO. interven("iio indiscreta, mal 
calcu l,\da., pouco dnlieada do Estado, sobrC'
t udo em .llpoca. de epidemia, po<' tal ftirma 
que c~a in tervenção muita. YJZ tom proiiu: 
z ido ma.le3 maiores que a.quelles qu() pre
teade evita.l' • 
.. Em. um d <?sses artigos publicl1.!los nos jor

nMs do Ceará em 111 dn ;o g o;,to do l\l04, o 
sr. plla.rmaceutico Rodolpho Theopl!Ílo, ro
pi.to, partida. rio da vacoína~~lo, c profissional 
que prep~i'<t a. lym:ph<t Y<U!einic;t .. naqucllc 
Estado·, <h.;so o ~egum"e : « Os medicos on
c:ü•re;(a.dos do SOl'viço th vaccina.ç5.o, em 
breve SQ desengana.ra.m de prcmunir n. popu-

. , laçã~. ~;nn semelh<1-n te lym[J h a.· 
Em zrmltos dos vaccinados em vuz do pns

ttllas.vàccínicas sahil·am ulccrJ.S de Cll.l'acte r 
· .. syphiiitico ou oscrupholoso>' . 

Quamlo aqui um pr·ofission;d intélligM te c 
.labJi·ioso a.lle gou, em [U't igo a que dou a. s11:~ 
rcspeitavnl :tssígnatm•a , entt-o outros iocon· 

· v enientes este de podet' a v:.wcinltção, m osmo 
com a. Jrmpha <tnima l, prod.tlZir acchlent.es 
"syplii!ittcos, grande parte d<t classe medicu 
escarnece u da scienci<t do medico tt que me 
re ~iro, rindo-se do qu ;) ollc.s chamavam sua 
ig aorancia., p9r ter usado o mesmo fu~ulta· 

· tivo fâ ll:u em taes il.ccidentos que, absoluta
. mentr, diziam r llmt, nã.o 8e davam sinão 0 01: 
· ·c:asos ·e· tempo em que ~e empregavam a 

vacolria. jeímeriana, isto é, . a vacoiJ:}a de 
.lJraço· a b1-aço~ . 

Orá, àqui está mãis um depoimento 'do um 
:pl·ofissional, ~ e ;tem unha tle vista, que nã.o 
está·. absolutamente apaixonado no debate . 

' !·lHe· escreveu este artigo em uma. quadra em 
que a discussão ainda não tinlia sul'gido 

:_nesta Capital, e maiB,' c< m a preocup:tção, 
· ·Pt~,r eccu~me, de condu zir os poderes LOCI!.CS 
naquelle Estado a. manterem o Instituto Vae

-:·éibógenico e 'cuidarem do preparo da Jym· 

~~hP~pois dú se 1et' referido · a casos que che· 
' : ' ~aram.-ao seu conhecimento, á.cci•escerita: 
·"! ·<t Vimós' grandC. numero de pessoas nessas 

condições o nos t•oom-damos de um cavalheiro 
<ln nossa :part icular estima q u c, r evaccinado, 

\"ol . v 

·teYe no lúgar <la inoculaç-'io <lo vh·us ulceras 
que· suppUl'aram durante seis mezeH o só ci· 
-ca trizn.ram depois da. me(licaçüo. mcrcm·ia!. )> . _ 

E' mais um depoimento a juntar aos ou
tro~ que t eem sido produzidcs m\ díscttssiio
<.lo a~st<mpt-.>. (Apcu·tes.) · 

Elle t•c fero-se cxactamontc á neoos:; idaue· 
que ba de cer cltt' isto dos maiores cuidado~ ; 
refol'e-so !lXtlctnmcntc ú. vaccinn.ção felt~t 
pel,os protlssioMas incumbidos pelo· GonmJO-
dc fazel-a. Nesse tempo Cl'ill'O<tlmcnte fa
c ultatiTo, e nã.u sei, S1·. Pt·esitlen tc, si cahc 
aqui inda gai' si d13pois de ll<lSS<\l" a lei da . 
,-(lccinacãn o t·ovacdntt<;ilo oht'igatorias esse.~ 
funccionariu;, dc\·cm con~inua r <1 so cht\.m:tr. 
facultáti....-os, porq ue de facultativos não 
1.cem n:tda ; apcz;u· de tct·cm Ct·eqaon tauo 
faculqadcs, não toem só a. (hculdadc de e~pa-
!llar a l~·mpha, tc;:m _ o direito do impor c· 

. n~o me p<trece que deva.m cuntinu_ar <L se· 
chamar facu l tativos . (.4pm·tcs. ) 

Ante8, Sl.'. P t·r.sitlonto, de ontral' m :tis 
dc\rll lladamcn te no dob:>t!l, tal qu•11 c lle devo 
:;e: comlnútlo ,discut im\o-sc como se devo dis
Clt tiL' o ru· t i~:o que l'evog;~ as <lí$posicõei:l em• 
con t1•:n·io !\$ do !• c 2" :ntigos do projécto, 
sc•.ja mo llc.ito l'efel'ie-mc a. um<\ all('gação 
.pt•oduzida, como . argumento acl. hominel>'< , 
pelo Jo1.,1r.rl do Uommercio de sal:bado . 

Di;;pnz-mt) dtJ>tl!) logo a explicar <1 Casa, . 
mas não me coube .a pala.v1' tt no expeu~o nto. 
e t~indu. menos no colTor do debate mbre c
lJr oject o n . 12! ; sú hoje me foi dado vir (L 
tJ>ibuoa, e a Cam:u;a 1ne pcrmiltir•á que me .
vq.llm dr. opportunidaue pa ra (·xplicar o caso 
a. r1 11 t1 sn l'nfnl~e o .Tot~..,wt fln Crlm'ilJ.~wcio . 

Yer·illcn que so Q.l)(lou ca:;c~vilba.ndo em. 
minha t;üm iuistJ•açãu em Pern.:..mbuco, pot' 
tcàos us m eios, par."l. mo porem em contra
d lcç;\o eommigo tn11.~mo. :Naturalmente fo
mm ao meu r ogult\m<.'nto para. o S<Jrviço de 
bygicne publiea. c Hca.l'a.m desapontados, por
I}Ue n ao encootJ':U'õ.\rn alli a. obrigaç.ão •:cnfo
l'id;t a.c~ cornmissarios de hygieno de vacci
nar e revaccinar ;L força . 

Nilo, ahi estava. r epetida a mesma disposi- · 
ção dos regulamentos de hygienc .Jederacs, 
em flUC CSS<lS commiS.<:a.rios ~e obriga.va.m q,. 
praticar uma voz por sema11a nos sens di3-
~1'totos a vnccinnção c a. revaccinação, mar
cando :par:1 isso logar- e bora previamente, 
nnnnnc1ados pe lo8 jot·naes~. 

Nã o se tratava, portanto, da Taccinaç.ão. 
cornpulsoria. . 

A.:-sirn cl c.:;animados, foram cata.r um regu
lamento pa.ra. o Gymnnsio de P ernambuco; e •. 
então, diz a taJ'ia do .Jo1·n"l do Oomme1•ciq .. 
o seguinte . .. 

Antes de lor , porém, seja- me licito dar. 
conhecimonto á Camaro. de uma primeira 
:rppreheusão que assaltou o meu espirito. 

• t G 
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Á.NNAES D~ CAMARÀ> 

. Não podendo t er de chr t udo .qua.nto . foi I rei trechos constatando cxacta.mente este ··· 
. a cto de uma administr anão de quatro annos, facto. · · ·., · ·· 
. em que lUUitos:detalhcs 'corre_:11 por conta de _Exp~di<l<n~stu t•egulamen.to e~ que, repit'!, .. 
funccionarios subaltarnos, nao ha chore de I nM ex1ste semelhante exlgenc1a, r.8 cond1- · 
Estado que po~sa. ter a certeza de todas as ~ões paru. mll.tr icu la do primeiro anao sã.o 
lettrll.s, do todos os n tH'Jcl'O~, de todo~ os estas: 
artigos dos rcgula.rnentos que assigua. Che- . «~rt . 8" . Para . a.dmissão_c\ matt•icu_la· n o 

. . gu ei a. <l uvida.r! lnSt.t tuto. os ca.ndHlatos serao ~ubme&ttdos a 
Quem sabe si as-ta noticia não será pa· um ·exame preliminat• que constarc\: de lci

recida., óu do me~mo feitio d u, relativa ií. tura ex]Jlicativa de um t i'MilO rle prosador 
. .Sorocabaoa, que me in~uzi11 a cahir em porLuguez, etc.» 
vel'!h\dcit·a cspatTella : a. acreditai' que eJie- Aqui, port..1.nto, não estava semelhante exi· 
()tivamonte o r epresentante da Unii'i.o tinh;~ gcnch. l3em. :Ma.; para completar ó. noticia 
lançado ma i~ mil contos em cada_lotrJ em do Jm·na! do Oommarci<l, que está mal in for
que foi div idido o acervo !laquolla campa· mado, eu vou dar mais <tlguma3 para. elle 
nhia., depois de aceito o lanço anteri•Jr rei to explorai' ; eu vou dizer mais alguma cousa. · 
]lelo mesmo representante! O Jo,·na l elo Com- no 8cu t·ido mesmo de fi.car bem cla ro \sto ; 
m al'cio noticiou que assiDl el':t c depois ve- que infcoso á olll'i~aioriedad e da vac.:>ma, 
ri ficou-~ que a.s;;im u(w e1•a.. Por tanto, o todavia eu uflo me <trt·ogu ei â eompetencia 
jornal nos induziu a. um. erro e erro grave p:tm !Utficultar ou impedir D.· disseminação 
1·el:.l.tivo 11 um ~teto menos ro~ular ln'atiC:l<lo I da 1ymplta anti·l'ario.llca . Ao contrar iu. 
por nm agente do poder )1tlbh co . · · Não tendo encontrado em Pernam buco 

Tt\lvez fusse uma n otieh~ J.o mesmo feitiu; providencias que SC~,lva.guanlassem Sl11llcieu
mas, emfim, tratei de inda.gar o fui nr ós temen te esse aspecto da. hygicn e p ublica, fui 
meus rug'ul~mentos. o fundador do Inslitu &o Vaccinogoo1co da-

Durante os quatro a.onos em que admi- quclle J<::Stado. Vou referir-rue a. isto. Ahi 
nistrei o meu EstaJ.o n~tal, cu só tt,,e a prepa1·ava·sc a lympl1a. quo era distribuída 
collaboração do PoJ.er Logishtti vo no ultimo por todos os pl'efeitos o mun\cipal\dados. E · 
anno; IJOS tres primoiros a.nnos houve um llz m ais. 
confiictv, fil ia.do, naiul·aJmcnte, á quMJ•a. Nessa. occasião-ainda para dai' exemplo
re'<'olucionaria om quo nos vi;tmos envol- fiz u rna. coma guc hoje não faria mais, mn.s 

·· vidos todos, entre o Podor Execu tivo e o ahí é o domínio privado, se r efere ao chefe 
Legislativo, em rtuo o chefe do l~sta.do fui de fa.milia., Yaccinú a minha. fl lbinlw, do que 
a tê pt:ocessa.do. F0i a.bsolulamcotcimpossivel me arrependi ptofuuda.mente. 
legis l~ir cont ando com a convergcncil\ dos 

1 

o~ e.ffeitos furam muito d iv·ersos do que 
dons poderes imlispenS:l.l•el par:1 o caso. p odia. esperar, apesar da vacci naçâo ter sido 

Nessa quadra &ivc ou quo la.oça1• mii.o de lei ta. com todas a.~ cau tullas por pl'Ofis;;ional 
dispo~iQõr.~ gcncr ~cas, ~ut.o l'i z:\~:Õcs do leis 

1 

que ~ün!la hoje mo mereco toda confiança,_ dn 
a ntm•tol·os para ll' acuduHlo este ou aquclle ma.tor respert.ab tl!da.ue e amigo. :l.fas, rep1to, 
ser viç-.o ma1s urgente, ató q_uc se rost.1.bclc- os em~itos foram diversos do que se podia. 
cesss a harmobia entre os don.; reprcsen- . espera.r. · 
tantes do poder publico . Hoie. nií.o f<Ll'h\ i>to. Não quer dizer que 

Foi oes~a conformid~l.(]e quo eu oxpcdi, em ou cr.:!asse difllcul<.l.adu lJOI' fól'IDlt alguma á. 
]6 de janeiro de 1893, n..'io o regulameato disseminação cl:~. lympha ant i-variolica . E n· 
para o Gymnasio de Pcrna.mbuco, coJuo aqui ·tendo que nós não podemos impor, nem pro
se diz, mas para o Instituto Benjamin h ibir t\ vaccina . Vaceine-se q_uero quizer, 
Constant, o que 6 cousa. divet•s:\. quando quizer, como Q.ui7.er e cqm qnem qui· 

Com effeito, nesse rogulamento eu. fundill. zcr . 
em um sq estabe leeimeoto a Escola Not'mt\1 

1
. Ora, esta.YMi.i. as co usas neste ·pê quamlo, 

e . o Gym nasio e eo.tfllx-lecia uma sorie de rest..'l.hclocida a nor malida:le dll.s relações · 
cm>sos: em·so n or mal dos candidal.os ao en.jre () PO<ler l~xecutivo e o Podm• I.cgisla.
lllagjstcrio, curso commercial, etc. tivo , o Congresso em 1895 ma.ndon acabar 

.. Ahi. nas condic:ões de :Ldmissão, não se com o· Instituto Donjamin Coost11nt e restn~ 
, . encontra. cousa. a lguma como esta. a que se beleceu o an~igo Gymaasio P ernambucano 

.refere o .Ja,·nal do Commercio, rel9.tiv a 6. , em condiçõM que o equiparassem ·ao Gy
exigencta do attestado de vaccinação (de I mnasio Nacional . E' a lei n. 91, de 6 de 
l'evaccioaoão não me consta que se tenha junho de 1901. · 

· cuidado em Pornarobueo), con forme se fe:r. Nesta eonfoo•mida.de tive eu de expedir um 
... e . se faz no Bro.zil inteü·o para a.s escolas \ regulamento no qual havia de me. amoldar 

.p r imarias e diverEos estabelecimentos·. p elo regulamento do Gyrontl.Sio N-acional e 
Se fez ou se fará- é Uill modo de dizer ; so attender f!S condições exigida~ pa.ra po!!8iver 

.mxnda. fazer-é o caso . Daqui ha pouco Ie- t ransfereneia. de adultos de uns estabeleci_. 
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mentos para outt•os, de ésbbelecimeutos tudo jnlo.Codígo Penal, o oxercicio dá. medi-. 
·equtparados, nos Est~•dos, :para. esta~e~ci- ciaa. e d<t phal'lllMÜ1 estrt .~ ujeito a. t;m cer to 
mentos feder aos , m edtante certas condJçoos, nume1·o de r estricçõe; itupost:.ts p<.ll' ·uma lei 
·Cuja. tlsealizaçã.o llca<l.3e sempre a. cargo de fedet•al. Assim, por mais que u1u Iegisla.dor 
um delegado nomeado pelo governo central, estadual, quo um a.llministl·a dur rcgiúnal cn
o qua.l en tendia, nem só com o :programma. tenda. q ue estas tlispo;;ições do Cotligo Ponil.l 
de ensino, lUil.S aimla com as p l'opri<J.s ~ondi- não cst.ã.n de rt ccol'llo com o disposi ti vo do 
~ões de llYf!"ien e. . art. i2, § 2 c(, d:t Constit uição , não tem, toda-

Não preCISO lc1· mais. Todo o m umlo S:Llie via., compe teocia. esse legi3lador ostadua.l 
(\ue uo Oymna.sio Nacional é condição p:~t.t pa.ra. d . .et•og::tr. uma disposição do Codigo Penal 
:t admiss.'í.o a apt~esenta.ção do :1.tte~tado de da ll~puhlica. . O qtul elle póde fazer ú, no. 
vaccíu:\. JH'atic:a, temperar a :wpllca.ção de tans dispu-

Lerei apeo:1s a.l;:um:ts dispJsicões do co- sições, pois 1111 :, ü s:~.bitlo que, comqua.nto 
-diao dos institutos otnciacs; dos. iast t iutos c:;,;a.~ injuoc<:õc.o; legaes !!Cj run fo t•moladu.s 
su'Poriores e sciml~ific?s,. onrle est_ão com - I pet~ poder federal, em i.odo o caso, sua a.ppl i

· :pen~i: .. td<IS as condJçoes ll!thspen~wels para. :t j ct .. ~a? é c~m fiadu ''· podet•os est<tduacs . 
. eqnrp::traçil.o dos gymnasws eqtupa.t•atlus, uos FOl a.smn qu G, no regulamento para a. 
Esta<los, uo Gymn(~S io N~.cion~.l. . Escola de EtJgenha.l'ia., tambem cxp cilido po:.' 
As~im. é cootlição pa.ra ::1. lll <Lt.ricul;~ o at- mim, dcte rmitHli q_ne «·lS tit nlos c.>ncedid os 

··testado 1la vacclna.ção. pelil Escola de Engenhar ia. uentmm Pl'ivi-
Em 1891 não se. fttlhwt\ em revac.cin:~c·à·J , tegio aca tlemi.co coofcrissmn , signil\t,an,Lo 

poi~ essa.s dispusiçõe~ 1'e>gnli1ment,,res n:1th apena:> ha.bilitn.ç:õcs obtill(l.S, l'eveladas pola 
m ;tis slio do que uma. c(Jpiit do decreto d•> fr cquencia. dos cursos mantidos nc.."-!l a. escola 
·Governo Provisor io, quo proscreveu a e p(}lus examef:l nell<~ prestados (tu' \. 72, § 24, 
·obrigatoriGda.de da vaccina 110s seis 1n'i- tia Coostitui<;ii.o).» · 
m eiros mozes Lle !dad a, facu ltanrlo a r eva- Postu rün•monte, porém, q!lOl'tlndo·so - iê.li 

:ccinação, ilec1•eto a.ssign:tdo pelo S1·. Aris· ainda a mesma situ a{·ii:o em qu e me vi em 
·tides Lobo. relação ao ensino se<luod<J,rio-quoreodo- so 

Vejamos a.gora o que di;~ o Co1Ug.1 <lo conseguir .- cqutparação desse estabeleci-
Ensino: . mento do ensino superior a.os estalmlccimen-

« Ar•t. ll . P<Wil. m:J.ti'icula em ú.lgum,, ou tos de ensi nn superio .<' federaes, eom as rega
em t~das as cadeiras do 1• :.~.uuo, o est r.tdt\n te lias ~ p1·eroga.tivas destos, t eve o regula· 
devet•á provar em requerimento do di rector. mcnto de ser rom odelaclo, e o novo r egula.

§ 2 . • Ter sido v accm:1do com bGm re· mento teve de cntra re:;:a.ctameute nopadrã.o,. 
·sultado.» no mol!lo , no modelo <hdo p olo Guyerno 

Isto no Oodigo rle ErHino oro ,·igo!', como Federal. 
om disposkão rcdigid(L pol' outra fúrmt1., m :.1s V r~ - ~e. po1·hnto, que, ile 1un lctclt>, nóo não 
rlo níesrno vn.Ior e signifl.ca~.ão do codigo os- nos rci<mheciamlls com competenci:~ p:~.ra 
pcd.(do aro 3 de dezembro de l ~!J2 c ~~ir;narlo modific~.r assnmptos que ootendcss;)m com a 
pelo Sr. Fernando Lobo . Esto fui assi:;aa.do legisl<•.r;ii.o feueraL A prim~it•a. vez que ~e m e 
pelo Sr. Feenando Lobo e o Coligo de En- diJIXtrou essa m:ttc1·ia. como send.o objccto de 

·sino pelo Sr· . Epitn.cio Pessoa. lei fedol·al, tendo eu a honra de f l\zer parte 
E' bem de ver :que o Co.ligo de 1\ll) l , insp i· da. a~som!Jlê<~ a C}u c esLú. confiad;L a ~labora

raudo-sc n&s rég11la.mentos 1le \895 com re- ç.ão de ta.l lei , cu, no papel de legislador 
laÇ".ão 1\ exig3ncia di\ Vil.Ccina(·ão para a feder:JJ, fizaqui llo que, no papel de simples 
admissão no~s~~ institutos, não fez IDi.i.iS do adruinim·a,[or e~tadual, niio podia. f<l.ZOt': f ui 

·que rcpro:lnzir as suas rli :;p osiçõcs . (UJ.) ao encoo!t'o da disposi~ão de dil'efto snbsta.n· 
Assim, nós esta. v amos subordinados <~.este tivo, c oppon ho-me ti. elia: formalmcute ; 

est..1.lão. E com essa consideraç.ão tenho cbe- mns opponho-mo a ella . toda, om todas as 
gado a um aspocto da. questiío que para tuim suas mtllnc(ls, não só a isto, que está. mui to 
tem o maior valo1•; quem é o compete:tte longe de ser t\ vacci.uaç~o feiLa JlOI.' commis
pa.ra Iogisln.P em ma~ria ~o restricções á sario~ tle hygiene, o que nunca existiu lá, 
liberdu.dc, taes .qua.es sao estas ~ como aind (L a qu~.lr1uet' aspecto dtL qn<Htão 

?elo q_eb:~.te que .a.c~ua~9nte se faz. JJela. qne entende com a compulsão, com avio· 
ex!St(Jneta. ~o P!'OPrlO Jll'OJC~\o, _ que dech\ra lellfli.a., !'.oro a. in.tel'veução mwm milil~tri part\ 
·que.a vac~maça~ e a r~vaccma.ç:w contra n. serem Yaccinados JlOl' comm issarios !le hy
v~rlOla. sao obt'lgatol,'t~~ em toda a Repu- glOoo.on quem qner que sE>ja. as pessJas que 
b licõl, pa~ece que a op1 mao vencedora. é esta·: a.crc(liiem 011 que não acreditem na vac
que se trata de mate r ia de dit·ei to sub- cina . . 
stantivo e que a competencia. ~n.be á. União. Neste ponto, peço lieença á. Ca.ma1~a. :par<\ 

Neatà particuln.r eu me recordo de qne,p~jlo mostrar que a miuha. opinião de hoJe é 
.l'egula.meoto de hygiene em v igor, e sobre· ainda a. mesm a e m relação á. compre~s.:'io, on 
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ciiiê a nlinha lolêJ;,l!lcia, a !]istincção cnho a 
minha opinião do simples partict!Io.r e o meu 
dever do governo, no tocante <L não proh1hn· 
aqu\llo que tnmbcm não fl iJero impor, ain~n. 
é hoje o que cr;t naquella época. 

.1\qu i. estú. a miJ.Jha mensagem aprcsentail(l 
ao Cong~f&O, em !8G5. primeiro CongrcS:<o 
Logís!ar,[,·o, com que tive a honra d3 coll~t~ 
borar, na n inba administração. em rp1c ~u 
fazia varias alleg,;ções J·dativns i maL· ria de 
hygiene JUblica., quDSi tod;•s, todas, pode-~ e 
dizel'. rcferontes ~~ muhfica~õ.o tlo mc1o 
cosmico e t: !Lu·ico. 

l\iio fa.Hci ~obre a rariola~ Fa.llei, e ew que 
condiçoç·s! 

Esta 6 a minha ultima mensagem, upresen
tlda em 'lil9G e <ioe não t:vo o prazer-de v er 
redigida om follteta. lnfelizmeote peop~ga-se 
com maior víolencio. cst o 11nno do que nu anno 
pro1i1no prtssatlo a vnritla, que vai fazenrlo 
victiluas em àiverocs municipios. Caus:J. pri · 
mordia I des;n. fPidrmitt é a ~ bstençiio com 
que a maior parte da populat·lío J'elucta. em se 
lazer vacina1·, a.re.zar Je não faltar a Jymplla 
jeuncJ•ía na. 

Eu ni'\o me convend; não súi ~i a popu
lação se convencon. 

Ago1·a, o que se di:da é que rosht que o Go
verno lmponha.,que a popnlução so convença. 

AqlJ i está outro ,, l'e~ho. 

O SR. BRlCIO FrLno-V, Ex_ accons(}llla:va 
a persuasão . 
· O Sn. B,\auos.\ Lm.\-Perfeita mente . ~A 
assistencia pul.llic~t. com o sabeis, est<i entre 
nus' em grande pude coutiai!a nos ltos· 
pitaes que a Santa Casa mantem, e <>ntre 
estes esteá.o de Santa Ag ucda á qucse acolhem 
os bexic:osos . Para !<1zer maiore,o despeza~. 
preciso suá qye mQ autorizeis, di;c1·ilnl· 
na.ndo em iei !l maneira de ser o auxilio JiO· 
cuoiario Pl'Cstndo aos munieipios, do modo a 
concon·erem efllca:zmente pura deuo!Jat' o 
maL» 

Quer dize1' aqui o ffi(}~mo que eu desta tri
buna tenho .e continuo a sustenta:•. Auxflios, 
quanto quizrr; ass.istencia., qut1nto entender, 
Mil contuE p~~l'a multiplicar os postos varei~ 
nicos o nomea1• a quem vá. vaccinar, a. quem 
quizer, enfim, dar ao Governo todos ós meios 
para vaccinar aquelles que qui2erem reccbar 
a lvmpha. . 

Agora, f• r~ar aquolles qu e a não guizerem, 
esta 6 que é a questfio coníra a q uv.l me 
venho rebellando, sr.m a miuima. discre· 
pancia.do meu modo de entender •.. 

er:tm trechos do disposi çõcs d a leis an tiquis-
simas, a . rúspeito das qun.~s sabla~se'"~9;\l_~
er<'>m cumpridas pela mesma fórma. por 9_lW 
as rclatiYa·s ao e:mrcicio da méclicina> ... ·.~; ; 

E a l roposito vou contal' o caso par~ !ll·o~; 
tm1· que pem:o hoje como pensava:uaquclla 
~poca. _ . . . :j 

Um pr0fissional dist\n ctissimo, hoje mere~ 
ddamento acatilclo na classe med ica nes~ 
Capital, o Sl'. Dr .. August o Hygioo ... 

O SR. nnrcro FrLIIo-:o-Iu ito distincto. 
0 SR. BARBOSA Lnu- • .• ti11hiJ; v indo' de 

Fl'anç:l, onde ;-e fot·m:.u·a em mcdicin<l._· 
Em condições pr~c~rias pa.ra p oder Se· 

tl'ansportal' li Capital, afim de presta i· exa'uw
de sutncir.>acia, pcúitl licença para éxercei· a 
su:J. profis,n.o. 

Eu goYel'nt<Y<> o Estado ne3S!l. ép oca, e o 
de>padw não podia ~CL' ont,ro siniio este :
o peticionaria não precisa. licença p~ra. 
excrcer ::1 sua profis~f!o, nos termos' do _para
grnpho 4.• <lo art. '72 da Constituição. 

Elle t>xerceu sua prolhsno sem a mi1iima 
pcia ; o que não succcueu depois q_ue deíxeí· 
O !!"OYerno, em qLIC fui substituído p or Uffi 
llormtdo c~;mpatriota qüo não pensava do 
mesmo modo que cu. q1u interpretava. esse 
a.rtig0 da Cou;;t.ituição de modo difl'er ente. 
subordi11ando o <1 disprsição llo Codigo Pena} 
que o completava. 

Por out('o !udo, 1ws escolas publica~ ll ri
m a.rias, s~l!Jc-~e que mais de 50 % de cl'iall 
ças não são vaccinadas. 

O que p:lleccria dcantc d:$to ? Quo ott 
procnrat·i~~ prcstal' mão fo rte a.os vaacina• 
dol'es, c in tervir no ln.t' c por t oda. parte· 
pa m liJI\,<Ir a va~cini.lção. 

Is Lo abR•ln tamen to nho se deu ; a pro,-\
denci'a que t.ll'i roi multijllicar us meios de 
fornecera lymphrt Yacci nica. 

Ora, reYog:wHo as dispos ições em con
ti•at•io, isto ~. fita m sem cH'Cito, a. d(ttar 
de, h leL as disposições de oull'as leis, actu:ll-
monto existentes, que fo t'o)n contrnrias ao 
art. 1" e ao ar&, 2' ', isto é, as disposições em 
relação ao 11rt. !•, que t~rriavmnfacultativa. 
a -.·accina; em relação a.o a.rt . 2°, ya.mos 
\·ot' q uae~ são. 

Vojo aqui- D - «Todos os officiaes e spl-
dados das classes a.t•madus da República dê
verão set' va.ccinttdo~ e rovaccinados ·de· 
a.ccordo com a pl'oscn'ie lei, ftca.nilo o cóm
mandn.ute rcspoz1S<I vol pelo cump~·imento 
desta loi. >-

Di vid(lmos este artigo. 
o Sa. TEIXEIRA BRANDÃo-v. R:x. tem 0 Em prirneil'o Jogar, por que rt~zão, cni r-.e 

regulamento de 189!:>, do Est:J.do. as varias c lasses em que S9 div~d~ nc socic-· 
dado, no toca.uic :i sua subordinação .:W. po

. O SR. BARBOSA LnrA- Não tenho ; tenlto der publico, se desta.ca a c lasse militar.T : · 
da Escola de Eng(lnbaria, quo era uma. cópia. ! A class~ militar, além dos de.yet•es' pro
~ este ponto, v ale a pena voltar , porque priamente profissíonaes, 11. q~,e !l)la ,est~_ alt .. 
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·~l;-iidá.,- 'dot~rmina.dos no~ ·J'ognbmentos o começa pelo major, poe exemplo, o <nsc 
leis que a. regem, ·esti, oo:no qu1lqucr out1•n. offici:l.L diz:~ Eu não me vaccino; entendo 
c las~c. está, co :no torlos os eidadiio.• que f,~- que is~o pódé me tr••tzm• g1•andcs van tagens, 
z'cin pa.rte delb. sujeita ás demais ohl'iga- ma:; não estou convencitlo tle que eonjun
i;õês da.' ·loi civil. Um nJiliLat• (H\.b ter• <JS ct.a;nonti3 com as su!l.~ vantagens nfio mo 
$CU<l b~ns penhorados co1uo outro qualC)IlOl', auvcoh[\m ouko~ inconvenientes. E' u1u 
·-poce ;er citado, pódc ser levado ao .]a ry , l'cnleditl (lne stJ mo qu:w impor ; estou bom, 
n·óde ser le1·ado perante a j:mta coJ·rc ,_~c io- o o !'act.o de nodor vir a cal1ir doente não 
JiaJ, póde ser p;•ocessiUlo perante as n.u .o;·i · me colloc;L em· condições tle ro~cuor ;~ força. 
!latlcs civis; a oxceílção unica. ll em rela~'i.o cs~c rem!:diu. » 
.aoil cr i mes mi litar·os. . o· quu fa:c o em•ouel ? Nas leis militares 
·- IstO !! cril'ue m ilitat• ? . nn.o h<J. nenhu;n disposítiYo ctue lhe permitia 

Es:m ··omissão; ·cs~a t•ccu>a '' Yaccin:tc5o pnni t• c .;>'O ollici<t l. 
. ~Crá. 'ilm:t. oinissão pela. fLU~~~ ÓS rhitiLal'C~ são \'ai )lUll il·O por lllClO dest.L\ lei que \ii,cuti• 
'iesporrs.weis em rcUJ. Ç<l.o aos seits subortli- mo:; I Nã.J, JIOt·qne os c.J.St.igo.~ que est:L lei 
nados~ .. · · · · · · ost;~uolecc são gcr;~.es, ~ão os q uc toem do 

Primeira pa.rt.e : - fica_ mio o comm andan i.e 

1 

se;· clet.ct•minados pelo proprio diroctor d.e 
!·esponl!avol pelo cumprimento U.esta. lei. Sawle Publica, com t•ecn t•so pa.r:t. o juizo dos 
.. Ora, os commanda.ntes ·das tliversa.s un i- Feitos San ita.1•ics, tambem conhecid., por 
1lades milit<n~es estão _sujeit.os ao liotligo mi- l Juizo da$ _p l'oez~~ sanita.rin.s. · 
litat• dó exercito ·c dn. :~.rmad:~ · e aos t'ogu- Est'J, p:l_!'ém, não ll o caso ; a.qui, Mém das 
lamentos disciplinare.;;; Já. !lã.o existe ab~olu- penalidades, es~;i o com1n'a.nd;~nte respon
t."imP.núl Rerilelha.nte obrigação imposta.· a sa.vnl. 
Qsses fuoccioml.l'ios . · · · O comm:~.nclantc prende po1• oito dias·o 
.- Oc riwdo que o que cu vcritko é cg10 os major ; este, t;!rmin:.lfli\ a pemt de pr isão, 
proprlos' regu1amcntos milita.t•cs hrnbcm volt!L c diz: • \'ào me vacci no_.» 
.mó alfectados por esta Lei ; aclto que estão O coinrnautlanto prende-o novam ente por enire aqi,Hl!l!IS disp'osições que ficam l'CVO• 25 dias, que é . O maximo do regulamento 

. gadas, porque,' por emci.uanto, nenhum mili- di;:oip l in~n· . 
tar, nem um commamhnte de t ropas t em O rn(l.jor, tol'mínado es~e .noYo .prazo em 
compotenci:L pil.l'3. obt•ígar SCUS Subo'di.uados q_u~ es teve ll!'~SO, diz : - << Ainda n5.(? estou 
a se vaccinarem. convencido, ::tpez;w do regulamento com-

Um coroneL commanduntc 1lc um regi- pulsor io. de que deva. me va.ccinar , isto ê , a 
1uento nenhuma competcnci:L tem pelas prisão de .25 di<t8, aiuda. -não me convenceu 
ois que doteJ•mina.m , que especifica m snu s cli!. inocuidade do processo com q ue ·querem 

deveres prutlssionaes, para. obrigar a. n.c- me beneficiar . " 
cina.t··ao o ma.jot•, o ca.pW'io, etc., etc., quo Ot•a., 1lopois disto, o offic ia l tem ·do h· aos 
não se q uiz vaccinar. consdhos de investigação e do gue!'ra., mas 

E, como n·a.ta classe toda it hier arch ia. em vi .·tude de que a.t•tigo do codigo '? 
·suborllin:l.-SO em ultim a instancia ao Mi· Neste ponto alei em vigor é pelo monos 
nistro da Gücrra., segue·se qüe o Mi.nisko da om is..<;.'l.. Parece-me que _se de,•cria complét.at· 
Guerra ficará 1'Csponsa.vel velo não cumpri- o t'Ogu la.mcnto disciplinar, o codígo penal 
mentq déssa. disposiciO; indo do cs~ala em do Gxot-cito c armada, pnra, ao menos, 
(lscala. :..... o ooronel rosponsavcl porque · o armar o:l com mandantes com os meios de 
m:-.jor nõ,o se vaccinou. o rnajot• respons;\vcl tornar effoctlva.a sua. re~pousabilidadc . · 
,pel o c[\pi!.t'to commandanto do companhia. «Fica responsavel ·porque os seus subal
q_uo não r1uiz sovaccinar. o capitio 'reRJ10U· te ;·nos nl\o se vaccinam». Qu;tl o meio do 
sq.vel porque o tcnco te e o aLCet•es nã:o se tornlll' efl'ectiva eEsa rcsponsallili<J.a.de 1 
yàccl!úiro.!n, o alferes r·e~pon~vcl porque o· :Mas, Sr. Presidente, lla. algllma. co usa mais 

. $il.l'g~Qto não se vacein~u, e assim até ao do'que isto. · · · 
~Ql<l,ado . .. . .· Sttppooh a-so, o c1uc se pódo dar, tanto 
· .. :. Ag:oro.. retrogradaodo, quero ú 1'esporisave1 com lim milita.t', como com um·civil , que o em ultima instanda? O Minis tro da Gutwra. iilllividuo diz: 

Suppor.ihamos quo um coronel quer tomar · «~ã.o ma vacc ino, JlOrque a lei oxigo a ·rc
- ao j)(l da l ettra estu.lei ; diz; uas ordens do vnocinacão de sate em sete annos, c eu fni-va-

- ~l.la · c:r\le expe·dc, d:J.ndo o detalhe : « Os ccina!lo ha tres annos . » 
.... Si·s: officiaes. 'terão'as ·praças dcví!la.m eü te Qtte faz o commíss:t1'io z Diz-lhe : deixe 
-i\ppii/l'eHúid'as ' ll em condições de l'ecebor VCl'ifico.r-Pois.não~ • . 
;~.~al!hõ.'. a visita. do commissarlo vaccina- · Pergunt o: h·a.·meio de, olhando para a ci
}~1' ~- '(p~r_que nos te rmos Pl'oprios da lin- catri7: da va.cci.na,_ saber si ella. tem dous, 

·gu~Igem· -dé que usa o regulamento, os mo- ou se1s annos, s.1 tom sete a.nnos ou monos de 
ilicos militares IX'i.o suspehos), A vaccinaçü.o sete annos 1 Não lm douto1• nenhum quo 111ci 
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diga. que, olhando pa!'<J. a. cicatriz da vaccin~, 
póde distingui!' si a ino~nl?-ção é de m<:lls 
de sete u.nnos, par·a pcrmlthr uma nova mo
culaçã.o, ou .~i é de tres ou ctua.tro annos, 
para nã,o a permittir ; n:io ba. 

Mas dirão: ha o ~.lltusbdo. 
O ('ttcstatlo só tem valot• quando regis

trado na Dil'ectoria de Sautle, ou quando Gx:
pediüo pelos metlicos commissurios. 

Est,t, pnetanto, :tqni um novo emba.ra.ço 
crcado pela propr·ia Lei, um pon \o SJbl'G que 
c \la fechou os olho~, a não ~er <LUG se pre
tenda, o que não creio, pul'que faç<? justis;a 
ao bom senso dos homens de scienCia, a. nao 
.sel' que se queira pretendet• que, olhando 
para. <L cicah·iz, se póde s:1~er _qual <t •'poca 
em que teve logar a vacc1naç<to. 

Mas, mais c1ue isto, hll o famoso tll't. 25 do 
Codigo Penal, q11e de algnma sorte se inspira 
no art. 72, § 19, da Constituiçã.o. Creio que 
não foi revogada a Constituiçâo. 

Aqui se diz:« Revogam-se as leis em con
trario», e a pl'imeira lei que vejo em con· 
trario a tudo isto e a. ConstitUÍ\·Ko. 

Não sei si fica revogada, mas !lstou vendo 
quaes os artigos que hii.o de pot' a baixo pa.1·a. 
dar passt\gcm no eil:o d:~. a vcnida a bo;1ds on 
balões. 
• Diz o art. 72. § 19 (é o tal metaphysico 
que fu.llll em direitos concernentes á llhel'
dade, segurança indiridual e propriedade): 

« Nenhuma pen:L passará da pessoa do cle
linquonte. >> 

o- SR. TETXlnRA nr: Si - Tem esta novi
llade. 

o SI\. BAnnosA LmA - Te!ll, o;;tá neste 
catcchismo. 

O Codigo diz tutniJem que a l'esponsabllí
dttda pont•l 6 oxclu~ivnmcnta posso<;!; o te
mos ·aqui um Sr. commanda.ute ou um SI'. 
coronel quo Ya.G ~ar respon s:~bilizado, por
quo 'I Pot·quc o Sr. mv.jol', seu subalterno, 
sui·juris, não se qniz vaccini\1', oommetteu 
est,! Cl'itne por omissão, uão nos im].JOetemos 
o.gora. com u. u.urarença entre crime POL' omis
são a por cantl·avenção; emfim, é o comman
da.nte quo va.e ser punido. Pois t1 lel não diz: 
•• ' ficando os co;nmatldantes l'd.iponsc<vais 
pelo cump;·imenlo dcsla lei 1 

Portanto, a l'espons<tbilidttde pass<< para .o 
que não connnetteu dolicco de ospecio al
gum<.~. 

. UM SR. DEPt:'l'ADO dit um apal't(), 

o· Sn. BARBOSA. Lm<~. - Realmente, eu ia 
lembra.~ istl>. RtWogo.-sc muita. causa., e 
creio que até o Presidente da Republica vue 
.ficar sob a alçada do'juiz dos feitos da Saude 

.. •. Publica, porque elle de alguma sorte incide 
· · nest(l; lettra D, desde que, .segundo: o art. 48, 

§ 4" da. Constituição, é o chefe supremo do· 
exnrcito c da arma.oa. 

Sobro sua cabeça. é· que se coodensam, afi
nal, todas as responsabilidades, que veem 
desde o furriel, desde o u.nsprçu.da, desde a. 
ultima praça rl~ IJret, até a patente mais 
alta., incJusi.,.·c a dclle, que ó o chefe do cJ~:
crcito e dt\ r.rrnada, o qué me parece qur~ 
revoga, ele certo modo, aqnelles privilegio.> 
proprios da func~ão de que está invo~tido o· 
Presii1ente da Ropublica, pondo de lado 1b 

necessidade do impeachmenl, tudo isso para. 
que elle seja. pas.o;i\•el dessa. pena. 

Mas, St•. Pl'P.aidcnte, pondo de lado o 
commandantc solire quem ella vaB reco-· 
chetear, vejamus si cada um dos officiacs,. 
diroct.~monte aflendidos pol' esta lei, nã.a po- · 
deria ailegar em seu fa;vor alguma couS<Ii 
do Codigo Penal. 

« Não serão criminosos os que pr~ticat•em 
um crime pa.ra. evitar ma.l maior ; as que. 
pta.ticarOLu em d.ofesa. legitima, pr.:>pria ou 
de o11trem .. ·" 

E explicu.: «A legitima defesa não é limi•· 
tada unicamentoá p1•otecçã.o da vida. .•. »-

Aliàs, quando me recuso a me doil!:m: · 
inocular um vü·us de cuja identidade tenha· 
duvhias, estou de a.lgnma sorte defendondo a. 
vicl:~. porque a vida não 6 ameaçat.la. sówente 
po1• bo.la ou por fu.cada.; tambem póde ser· 
u.rneaçacl :J. por o~ses pocessos ..• 

Mas, não fica 1listo ; diz o legislador quo 
org-anizou o Co digo Penal: 

« A leg itima d~fes~ não é limitada só'· 
mente ~i proteeção á vida ; ello. camp re
llende todos os direitos que podem ser 
lezailos. ,, 
Suppondo-~o que se trata. de mim- já' 

não tratando de outro aspect.o da responsa
bilidadu q•w pasa. sobt·a 11. minha cabeç~ •. 
~omo suiJeriul' hicnarclüco do ccrtu numero 
de funccionarios, em relação a mim mesmo, 
ou pode1•la dizer que estou def(}ndeuda o di
reito de ter sauile, ou a minha integridade 
physlca. 

Não estou fazendo mal a ninguom ; o 
facto de poder vir a cahil• dor nto, o !acto 
de um individuo siio, segundo a. dout1•ina da 
hygicne official, poder vir a: cabir d.oente de 
variula, não totu os requisit os intiispensaveis 
para induzi!- o em uma responsu.bilidade cri
minal. . 

Ta.nto assim é que «Nouhurp[l. presmnpção, 
por mais vehemeute que seja, da.rá loga.r ã. 
imposição de pona.s» • 

o que é isto 1 Não é uma prosumpçã·J ~ 
Não (o a. presumpcií.o de que eu poss!l. vir a. 
cabi.l n'oeute 1 · · 

Va.u-so a um in!lividuo são, um individuo 
em pe1·feito est1do hygido, estd. r einando 
uma epidemia., e se diz: «V. é um perigo .. 
publico porqM tem saude ; tendo sa.ude,. 
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· Lemo c1uant«> b<\Sta para poder v .ir a ·pcrdel-a, 
pa:ra. vir a. ca.lli r doento de bexigas ou de 
peste. Neste caso, ou acceit(1 este remedio 
que lhe dou desde já. para modi!icaL' a sua 
saude, em condições de podel' ofl'el'ecer certa 
resistencia, ou é passi vel de tal pena !idade ! !> 

liberda.de como a. definiu. B define como '! · 
Cercando de ga.rantia.s essa. proprieila.de. 

Mas póde-se estabelecer isto em relação· 
tiO individuo 1 

Ora, isto é a prcsumpçio de Cjue eu :;~assa 
v ir a ca.llir doente; é uma mera pre!'lumpc;ão, 
·não é outra cousa ! 

O que se ostá fazendo, portanto, é uma 
nova legisla.~ã.o pen:tl, é a.ugmentat• o .nu
mero de c r imes por omissão, instituindo 
penas ]lar a. esses c1•imes. 

Mas, diz mais o Codigo Penal, at·t. 29G: 
.;E' qualificado Cl'imc de cn vcnena,mouto 

todo o a.ttent ado contra. a vida. de a lguma. 
pessoa por meio de veneno, cjualquer que 
seja o processo ou methodo de sua. p ropl'ina.· 
ção, e sejam fltlaes fo,·em. seus e(feitos clifi ni· 
ti vos.» 

O p<tmg-rapho unico: «Veneno ó tod(l. a. sub
stancia. minc1·al-ou oTganicaque , ingeeida, no 
organismos ou applicada r..o seu exterior, 
sendo absorvida, determine (lo morte, ponha 
em perigo a. vid;\, ou alle>·e p>·o{tmdo.·menlo 
tt saude.» O que se quer, pois 1 O que se 
quer é alt ot·a.t• <I saude. 

Si não 5\:l <1uizesse alterar a saude do imli· 
viduo, se o dQixar.ia. nas lucsmu.s conuic,Xies. 
O que so qued O que se que!' é pcrGul'ilat' o. 
sa.ude, modiftca f._. para. poder resistir a. uma 
possivel molestia.. . Isto vem Olt não Ycm 
a.l terar l Não lta. duvida. 

Nessa alteração ha. ou não ha perigo ? Ha. 
·Mas eu nào quet•o receber uma substancin 
capaz <le altoral' a mi11ha sauda; como posso 
recebei-a â fG>rça. ? 

Pois, sonhurns, isto niio é tl':tnsformar o 
criminoso em innoconte o o innoccnte em cl'i· 
minoso, Quem é o criminoso I h;' aqucllo que 
quer !\, ror ça inocular no o1•ganismo ~üo uma 
da.da. substi.lncia quo' vo1u a.Hcrar a. saudo 
num cm·to sentido. 

Tudo isto plti·ece que transporta para o 
inclividlto , para a posse do sm~ integridado 
physic;)., para. o seu corpo, pa.l·a o corpo dos 
entes r1ue lhes são caros, aquella mesmu. 
doutrina que prevaleceu, mas que pre
Yalcceu só em relação á propr iedade ma
terial caracter izada no ar t. i 2 § li: «O di· 
reito dn pt•opried.ade mantem-se ern toda a 
sua plen itude, salvo a desappl'opriação pot• 
nocessillarl!:l publica; mediante indemnização 
prévit~». . 

Então, so vem a desapp1·oprüu• o corpo do 
individuo 1 

Não se pudo. Mas o que so cst:1 f"zendo é 
isto mesmo. 

Diz-se que o individuo e;;l:1 sub01•diuado á. 
communh5.o e ra.z-se do seu corpo aqui !lo que · 
~e fnz de toda " <l llalqucr pt·opt·ietl:lclc, como 
que o dll:;a]Jpropriando. )[ão e [\1) individuo. 
doeoto que se prohibo propagar o Pl'opl·io 
m ri.l, mas no iudividuo a rtllem se impõe 
a. meuiciua officia l, lançando-se mão do ~eu 
corpo para iaocular-llle uma subSt(IDCi!l. no
civa á. ;ma. saudc (Pausa ) . 

Eu quero ver si haalgum Governo ca.p<\zde · 
f;~,zor uma desa.pprop r iação de:.i as, por exem
plo, num inglez. 

O inglez tem no seu pa.iz, que não 6 paiz 
ci>' llisa.do, na. opiniii.o da. doutrina vcncedo· 
ra. otJicio.l, porque não tom vacctoa. obri
gatoría,- o inglez tem o direito de, toda 
vez que tenlta de VM Cinar·se, esqulvaL'- · 
se o dizot•: 

« Acho quo isto me fará mal; acho que 
rarâ ·mal a mim e a os meus filhos. Nãa · 
t\cccito,não quoro ser submottido a. e;;se pro
ous~ll» . Masa.q ni tra.ta-se do um inglcz rosi·. 
deu te no Brazi L 

Não póde sm· vaccinado . 
Naturo.hnentc ni'lo querer(~ .SOL' vaccí

naJo. 
~ra.c; ha. de ser, ou não será. um perigo pu

blico ? 0 ft\Clo l)C SOL' inglez nao impede de 
tCl' V(H' ioil. 

Com o inglcz, com J'cl:lçii.o il Y:J.riola, não 
se d:.í o !'u.cto do n t tgi'O com L'claçii.o r.t febre 
;tm:uoUu.: O negro n5.o tem íobl'C a.marclla.. 

E' uro C<l.SJ cul'ioso esse, m tl.S quo se vet•i-· 
tlcu. f)Uan<lo se pega. uma esta.tü;tica e so pel'· 
g uott\ JlOl' <illO ra1..ü.o é diminuto o numero de 
brazileh•os victim~dos, na. Capital, pela febra · 
amarella 1 

Porque is to J Qual a theo1·ia quCl isto ex
plic<\ 1 

.. A intel'venção no meio cosroico, no maio 
roate1•ial se coiUprehendo. Ahi a subort.li.na· 
ção do interesse individual e da. communhã.o 

. está. especit!cada.mente prevista.; est:l de 
ce~to modo resltmido pelo legislador const1· 
tutnte que não só quiz uma. rcstricção á 

Estou a.prondendo aqui, com esta discussão, 
oue tem motivado a explanação de todas as . 
theorias, e quero v e r qual é a explicação 
dessa. imunid:l.d.o natural ' porque é quo o 
stcgomia consegue fazer tan~o mal aos indi
v idues de mça cauoa.sea c esbarra, entre
tanto, dMntc dos do . raça chu.miW.oo.. Seja.. 
porém, como for, a. verdade é que ~s pode
res publico~ vão esbarl'a.r deante de todos 
esses lnd~viduos, amparados por uma força 
matol'ial, maior do quo a. dellos, nli.o os -po
v.endo inocular , c tend.o de consentir q1m 
continuem a t ransita!'. pelas r ua.e .da Ca
pital esses perigos publicos, que são tão · 
gra.ndes perigos quanto é quall!,uet• de nós 
outros brazileiros, mas que teem,entrot~nto· 
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a:tr•1s de si um paiz tão :nrazado quanto 6·a 
Inglaterra. 

Mas, Sr. Presírlonte, h:L n.in(h o ,.et. i2 
!i\ 24 que fic..1. revog:vlo. 
- Com effcito: o quo diz esta prcscrípção 
constítllciono,l '?. Diz: «E' g;.wa.ntido o livrn 
ex.ercicío de qunlquct• proJisslb moml, intel· 
lectu.-ü e industl'lal», 

Qual é a. dontt•iz:a vencedora no mundo 
e!Dcinl? 

E' qt!O pat'n. que o individuo pasm e:(ct·cr;t• 
.-~s prolissõr;' li beraes,incl ui rias nest;l. primeira 
Uétrte do pn.~agrapho, rel:J.tiva ás profis;·ões 
1:noraes ou iiltellcctuaes, o~~.: individuo [leve 
ter um diplom:t. D;J moilo (1ne ullla vez que o 
ipdivíduo tenha um diploma; j:i se entende. 
está. sati8feita ... di~posiç.i"ío do ~ :ti do <>l"t. 7:?
da Con~tituição. Mas o que faz ago<'!.l ale· 
gish1~ão que nós e~tamos editando 1 

A logíslttçilo augmcnta r~s res;ricçõos do 
Gadigo Pen:~l om rclaçã:o á. homtc-)pathia. 
Assim, exeece~· a mr:dicinn, em qtialquer dos 
seus ramos-~tllopatltl~., hoiiOOJ):>:tthia ou tlo· 
symett•i<t-pOdo qnalquilt' quo tenha diploma 
:peln. Faculllade de Medicin;c. O diploma con· 
q_uíst<Wo em uma racnldaüc da medtcina da 
ltcpublioa faculta .ao indivitluo quo o cun
r~uistou a pl'atica ela. hom<J)opalhia OIL d11 closy· 
metria ~- · 

o que faz a lei? -
Ella vae impossillilitar, olla vao díJilcul

tar a sua acção, uma voz quo lllie nã.o esteja 
de accortJ.o com os procossus ll:t medkina do· 
.minante, da hygieno ofllci:\1. 

V,em hnpossibilltat', em ca~os desta ot•llmn, 
o c:-tercioio de prolls.,ii.ti mCilim~.par~ u.t!UUlles 
que prJ.tir:n.m a homceopathi•~. porque o 
homceopatha, a cnjos cu i dado.; ost.:\ o n tJ'c)!uc 
uma cer1.a l'a.milill., JMlc-sc roeu~:lt' a)J>l•Jltl
moute a a.clmi ~til' a ínocul;tçiío llcssu vin1s, 
diznndo: •Não C$WI.l co~venc!tlo de que somo· 
lhanto inoculuçfto, do quo tul intervenção ~ejl\ 
inocu!l.. O mou tru.tame1Jto 6 outJ•o: no meu 
tratamento, todos os pt•oparados estão d y n<~.· 
mizados poJ• tal fórma. quo, segundo a ex· 
l:H'essão popular, quando não fuçam lJCrn, 
mal não fazem». · 

Qu.e (à.z, entt•eto.nto, 1t !ei? A Ioi íntel'vem 
e diz: <cTl'ate como entendm·; mas, primeiro 
tem de ac~eít:tl' esta. medicina. quo eu lhe 
imponho, tem que vacc i uar tem que mo di· 
flca.r as condições do seu dorm te.~ 

«Mas, si ou entendo (itW oota tlwrapeutica, 
q_ne e~t.a hygieno, que oste processo é con
irario a. duutrinus que sustento !? . Assim, 

.. essa Imposição vem impossibilitar o exercicb 
da minha profissão.» · 

E, seohol·es, nós temos um C[lSo concreto 
quo bem oxempliflca o·que é isso. 

Aqui ha. alguns annos,já no regimen de um 
desses· regulamentos,o Sr. Dr.Antonio Pinhoi· 
l'O Guedes, conhecidq medico homooopatha, 

membro que foi do C(ngres~ o Con~1Huinte,fo 
multado -pelo iuspector ele llygiene. que en
teurlin que o diagnosticodelle não estava certo 
que el!e devín. t~r achado peste l:lu bonica onde 
niío acltara., que, onde os de!cg,tdos de !J;y
g-iene encon tt·;nn peste bu bonica, elle deveria 
ter encontrado! A>sim, alé-m da imposição 
do processo-propbylutico, ainda se faz im· 
posição relati v<t ao diagn ostico: qualquer 
que Sl\Íi~ a doutl'ioa que o individuo suslcn t e, 
por m<li~ (1 ue cst<t dou t.r i o a. tenha si <lo am
JKLJ'ad:t prllo diplomit com q ae ell :J V!W ao 
mt11:.!o exercer u sua profissão, po t• ma is que 
trtl rloutl'ina j eoha sido de algurna sorte 
accGit~t e vel'ifi~~tda pelo Estado, através d&~ 
stus faculdatles docente;,, pol' mais ({\te a 
)lllysiolog·;a e t\ pathologia que esse indivi
duo professa não tenha-m sido motivos par a 
qu() .elle fosse reprov:tdo mt faculdade offi
Gial, o mJstuo i~dividuo tem que pôr de 
lado a physiolor;ia e a pathologia que pt'c· 
fossa, para compulsoriamente, â ün•ça, ac· 
ceíta1· :t novn. ~tholo~ia, acceitar os novos 
processos im:postos pelo Est:tdo. 

E' o ft~cto em rt~laç:Iio ao medico a que me 
6S~ou J•crerindo. Aqui está : « Recurso do 
Dr. Antonio Pinheiro Gneil,as, da multa im-.
po~ta peto iuspcc~or (le hygienc.- J ulgo imo 
pl'ocodentcs as mzõos do recu ·so interposto
pelo reconentc Dr. Antonio Pinheil'O Guta 
do3, pal·a sor l'olentdo da multa. iJuposu· 
polo iospeator do llygiene e assistencia :po
hlict~ do C:sta.do, pelo facto de nã.o h(Lver n a, 
tiflcado a t?ssa tmtol'idalle, como lhe cumpri e· 
em vir&utle d:~ disposição <lo ar t. 92 do tlre
ercton. 5813, de 10 do janeiro de 1900, d o 
11r·otlllútll) da (n•t. 37B, ultima. parte, 
Codi!iO Penal. •. » 

Este art. 3i8 é o ttuo pr evê o caso de 
"doi~ar o medico clinico de dcnuncia l' a. 
exi;tonclu. (l!l molestia. infocclosa..» (co,t ti'~ ila 
o.lc1·): «., .dous casos de' pe-'lte buboniea. oc Cor · 
l'idns em sua. e[inimt, e em in .1ividuos em · 
pt•ogados na plHll'macia homooop:l.tllica á rua 
Vlsoonrle de Uruguay, nest :l. cidt~dc, por
quanto re~mlta dtts informações prestadas 
pelo me>mo iospcctor e p elos Jnedícos seus 
:mxil i u.res q uc os di tos c"sos, em razão de 
suas manifeBtaçvos patlwlogicas não podiam 
ser a.ttribuirlos com sutllciente eriter ío scion
tifioo a molo~tiu. de· outra na>ureza, so
bretudo immodiatatmmte precedidos, como 
foram, da. cit·cums&ancia d9 app.c-.recilnonto 
de r11tos mortos em p1·eiios vizíol!O.l, o no 
propt•io pr&io d;;~. pharrna.cia, onde adoece· 
rarn aquellos illiÜViduos, e assim se veriliGt\ 
ter havido dt\ pM·te do recorrente, na. omís· 
são dos preceitos silonitarios ostatuidos 110r 
lei em resgmwdo do :perigo commum, o 
elemento do imprudencia que, na. apreciação 
de responsa.lJ;Iid.ades, se excllle a intenção 
crimin!!lsa, mot!Y:t, tod<1Via, nos t ermos do 
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,art. 24 do Codigo Penal, a imposição dt31 tocar neHcs, porque podem fut• as ta.es pul
pcna. » . . · ,· -

1 

gas morbigeras, que traosmittam o ·m;tl. 
Ora, os -· ~receitos santtarios · estatuídos Eotret Mto, por outro lado aconsclba.-sc 

por lei.:....suppoem que o medico devia. reco- ·que carreguem u.quclles ratos c qu~ os vão 
•nhecer um caso da bubonica. Desde que não vender; de modo qu~ rmtl'e '~ precaução o 
•reconhece o caso de bubonica, na sua fé de o lucro, é nattn•al que muita gente se deixe 
-clinico, nã.o· uavia. motivo pa.r<~ incrimioal-o levar pelo lucro, c vá colhendo o rato e, ·ao 
por não o ha.vet• indicll.do , E assim se lhe contrario do que desnja. a Dit·ectorla de Saude 
.quiz impôt• um processo scientifico, além· de Pnblü~a, ,.,spalhando a mole8tia . 
,se impôr um proco;;so propbylatico, e~ que O SR. P:\t.:LA R~)IOS-0 sujeito fui p :·eso 
.elle tluha.. do de!xar ~u:~. homooopatht't do i!legt\lmcnt ·J. · 
•lado. e vertf1car st ha.vtam ratos mortos na I 
·visinba nç.a., e mandar proceder n. exame O SR. B .I.RBOSA Lnr,\~Foi preso e po~to 
bactel'iolo<>ico, muito embora pu.tesse reco- depois e :n li1Jc•·dade. Não sei porque foi 
nhecer o ~esmo que succeJeu á.quelle ioui· 

1
. preso. 

·-vid uo que, ·se tendo feiLo !lO la.bora.torio um o SR. BRrcro FILHo- Foi preso porq~c se 
oexa.TP:e b:wtor?scopico, fln conduztJo _pa.r~. dizia. que,nkro de vender t·a.tos mo~LOs aqui, 
Ju~UJUIJa, polqU6 se t ratava. de. u•~1 caso vendia. t ambem ratos mortos fóra. daqui , 
-ev1dento de p~stc, o, no ~m de d01s dms, r e• que eram importados . 
bentCin a varJola o lã fot ello ~ransportttdo 

. p:~.ra outro hospital, o de S. seba.stiií.o. O SR. BARnosA LIMA- El'a uma. questão · 
Eis abi a ce•·teza. · scientifica que não foi de protoccionismo local, regional . 

s~fticiente para. distinguir um caso _de va- o Sa . DR.rcio Fu.no - Elle apresenta dou::; 
Ttola. de u'!l de pest~, a~ezar de toda. a. sua (~rgument~s: !•, que esse set•viço de bygiene 
-com~tenc1a. ba.cterw~ogtcl!- : , era fe(lcral, e port:tnto, <I compra de . ratos 
All~s . esta a.lleg~ça.o, lett~ no desp.'\cb_o tanto podia. ser de r a tos d<J.qui, como de fóra; 

q_ue bem u~n recurso mterpo, to pelo Dr. Pl· 2o, que, no aviso em que se declarou que 
nheiro ~ued.es contra. uma. multa que llte se compravam ratos, não se disse que se 
havia. s tdo imposta, traz-me á. le~b!aoça trn.ta.Ya de mtos do Di~trí cto Federa[. Es
um fact? que so está. do.ndo ~es ~a Ca.ptta.l e t.ribou·se nesses dous argumentos o obtevs 
9-ue motivou até uma. boa. p1lherla pm'll os h<wcas-corp1<s • 
. Jorna.es ea.ricatos. 

Refiro-me ao tn1sl dos ratos. Qumn nos O SR. BARnosA LmA-Acho que osee indi-
d irá. que estes individuas que andam pot• viduo p rocedendo por ~sa. íi:irma, orga.ni
a.bi, autorizados pela. Directoria. de Hy~>ione zaodo com ma.is in\elligencia a destruiç-ã.o 
.a comprar ratos e vendel·oil, com a. t abell<L do~ r:üo;;, eontdbui:L para. extincção mais 
·relativa ao tamanho e ;1. qualidade destes prompttt e l'apída da peste buboniea, e, p'ol' 
roedores, desde o morga.nho até o guabh•l'• conseguinte, para cxtinc~~'io de uma. bo.':(. 
alemt!l.do, nã o serão um perigo 1 fonte de empt•egos. do um bom pretexto 

A industrio. neste caso le~·ou muita gente po.ra. multiplic:wem-sc as collocações . 
pouco tLbMtada, que acceite tudo quanto é g• isto (l UC. receio, é isto qne m e iropres
oxpedion to, qua.uto 6 agencia para arra.njar siona. ; porqu e j1 ha. gente processada. já. h:1 
~iobeiro, para cava1· a 1lirla, a arra.njar ratos, mcdicos pt•occ~sa.dos pelo facto de, indo tl.',\
em casa e na . vizlnllnnça. e guardai-os d.ot1 s ta. r de doentes, t~rcm achado que ·o caso é 
·C tros ·dias a:té que venha o bufa.rinheiro, de uma. lympha.t ite, de uma perniciosa e 
IJara leva.l·os na sua saccola .. . Como se es· não diagnosticat•em poste bubonica. ! · · 
iPera o c11rteiro, o verdureiro, espe:·a·se o Vê V. Ex, quanto é importante este ~onto ! 
110mem dos ratos. .. Diagnosticando peste bubonica, a.ln vem 

Este vae por toda. pa.rte, em todas as zonas to1o esse cm•tejo do medieos · solici~ados pel~ 
da cidade, om pontos onde pôde ter havido gara.nt ia da sa.ude publica. ; ao passo que, 
casos 1le pcsto babonica, espalhando pulgas ; tratando-se de uma moles tia commum, ' tudo 
·e é bem possível q uo nas casas o ode tenha ce!ru., nã.o ha mais peste. 
·Cnka.do, · a.'i pulgas dos ratos que leva t rans· O sujeito obteve habeas corpus ! A té ahi 
mittíl!m ·a moleetia, uma vez que a. esseíl ohegamo.g porque não quizemog a.cceitai• a. 
perversos · a.nimalojos está distribuída. a re· dou trio:. do· que so fez orgão o illustre re
spoll8(1,bilidade da t ransmissão desta tremenda !ator, isto é, que ao Estado cumpre limitar 
molest ia. ou delimitar a üSllhera. da saude in di vidua.l 

E', portanto, processo cootradictorio, poie o de conformidade com principias scientiftcos, 
que·se quer· é aconselhar a população a que ou outr os que concorram para desaJlvOL· 
•não toque em r atos em época do epidemta.. v imento da civilisação e bem~esta.r• geral. 

Onde houver ra.to3 mortos é logo ~t.rrumar Ora , estes princípios que podem coocor~ 
·creolina e outros desiofectantos, · mas não rer para o oem estar w:•·al, p t r>Sce quo ·. 

· vol. v 17 
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el'aJn, em grande parte,aquslle.s qt~t·: 11e pro
ferencia tecm sido objecto de ,-a,rm8 com
missões, a cr,da. uma das 'lttncs, em varias 
époe<~.~. o Gnmrno commott~m a tr,.I·efa., de es
tuda-r o no:;so m<JIO, na Cap1tal Federa,, po1s 
que se tro.ta mi.!ls lle.>ta ilo qtw itG q~t:dflllCl' 
ouwa clt'hctu. 

Com e!l'oito no eelatorio ap:·:~,,~nl.~du ao 
Conselho Mur.icipd pelo Dt'. i'd'1noul. \~icto
riuo Pereil·a, presidente dJ. commlSBa.ü, e 
Dr.)';nno de Anill'ade. l'0!:1<or, ha Ulll gr·an .. 
ele 11um•~ro dG observaç•õcs en1 rcl:J,çfioao que 
:se. dev.:..l fazer cotn reü~l'enci;J.~ ü. nttLD.l1üS· 
t.ação 1ia tyraunia cn-pricllosa com que se 
quer fingir 11 ue se cuid:~ ~'L sa,mte pu_bltca., 
quando 6 certo qnCl aqml!o d.·~ qu<1 nao se 
cuid~ 6 él nurlo pnblica. 

H;wGr<i qttom t<cred ite - o verão ahi vem 
e nlnguem sé\bc quão inclemente wrii ellc
haver ú. quem acredite quo vamos tm• con
dições :propicias :1 assegnmr a estt~bilidade 
llygienica, a não ;,e perturba!' profundamente 
a nosst1. constiiniçito medica, ~i nós come-
çamos po l' não ter agn a ~ _ 

E' muito cmioso vet' a Ins:pcctort~~ üe·Hy
giene mandar qnebrar os cacos <le VHlros dos 
muros de >01rias cl1aca1'as desta Capittt\, ]lt'•J
llibir t1.S cü\•cas de bambCts coll,1cadas vorti
caltnente pi1t'nllolas, como si sendo "Vet·t~ca.cs 
não fossem parallelas, pétl'<~ qae uell,,s na o se 
junte agu;~ ! 

Or~\, isto t:~ 1ncsmo mnit"~1 ca1.~1o~~J 1~otquc, 
nã.o >endo muito communs n., chuvas, e>ta 
prohibíçfio reuniria a otüral mlativas á nc
ces~ida•le dn tel-as par<t c:lbt·it· os tanques 
pal'ece qtw a Directo;'Üt de HygierHJ só pot' 
irr'tsão faz SUPllÔl' que ha <J.gna. 

P<t.ra que se po~sa. orce n~ perigo <t que 
cada eas:<. está. e~post<~ prJr tor deposlw de 
agua, onde poss;1,m rn'oliforo.;' larvM de culi
cidios patlw;i;onicos, scri<o llNCiBo tlU~ pri
moiro hnuv~se a.gul\.. 

A ve1·d" (\e é 11ue, m1. quasi tota.Ji,b.th< das 
CMi1S desta Capital, princip<llmente a tarde 
c á noite, não ha <tgua neru p<4r<l os usos 
lJabituaes coruesinl!os. 

Aquelle que quizcl', antes de dc~íta.t•-se , 
m11ndtr proce1ler a um certG numero de pro· 
v·ict.e-qcias, no sentido de prep<~.rar uma :}tmos· 
phera. melhor dent1·o de snn, eo3!1; a.quclle que 
q:uizer mandar lavar copiosMnente um de
partamento de sua habitu.ção; emíhn , aquelle 
que achar que pos;uc um tDale,·-closct qu~ 
tenha u;al~r e niio seja d•·y cla.wt, nu.o tem 
ag11a. 

Si alguem, em nome do GoveL·no, por es~ 
erlpto ou verb~tlmente, v ier me conteata.r 
eu direi, ~em medo de ser rehatído, que co
meço pela. minha. c<J,Sa. onde, tendo pago 
aquelle serviço, não tenho absolut~mente o 
que pago·. Pelo quo sei, cintonas de outras 

pessoas o;;tão om condições 1d tJnüc:~s á;; 
minll'JS. 

J"m vã.o sn plloga a pcnn::. u.'a~n:J. pa~a t el' 
direito <1. um cet•to numero de lttros d agna; 
em vão as commíssões de hygieue dizem 
qu:wtos são os litl'os preclsos. 

Agol'<\, lemiJrcso V. E~ .. ~ r·. Pl'Gsideniju, 
que <1 agtta 8 elemento llrimonlial po.t·~~ o. 
i1y,dcne. e q Lte esttt get1te cttw faz qL!estao 
até de intet'VÍl' na hygiene pt•Jvarla., q ne esüt 
geni;e llne, llre~emeote, <1. exGroplo de nmo, 
cm·t:t c':rr·cn to inglez:1 q Lte q tt er tornar corn
pulsuria at~ o. obl'iga.ção de se as·~ovat· os 
dentes, esh gente n~í.o llt'opot·ciona aquillo 
(ltle o velho romano pl·oporeíont~. v a por todas 
~·s cidades (itte ia onol)rporamb Bm suas ffiP. 
morav~is co.mpo.n11as. 

De facto, rara e a villct, a1nqueoa cidade 
onde se eucontram vesti gios da civilização 
!'o mano. em que não se ache, como olGmento 
cctl'«Cteristico do cnidn.d.o qne <.~.queHo. gente , 
que não conllecia ha.cteriologia, t inhil. pat'a 
com a s .ude pnlJlica, a abundancin. d'agnu. 
p:wa os banho.~. 

Quem é (tue )Jócle, Gm um cUm:t. destes, 
rout·tiplicar os banl10s, si não te:n mai~ de 
200 litros de agua p~"m um:t casa de lO ou . 
l2 pesso:1s, em t0mpo de veriio, em que a 
tmnperatum attinge a :313 e 37 g-ràos? POIS 
qual é a pritn<lira Jll'OYi..Jenc ia do G'JYcrno? 
ser<L gastal' 5 .50U:OUOS a matar mosqui tos c 
dar a crer· que é Jll'Bcisu nutar :ratos? 

O Sg . Dmcio FJLuo-Dà üléa il.;J p1·of0ssor 
do n~,üLçi\o guc quiz cs~c emín~l' a. nadal' om 
SGCCt}. 

0 St:. . B.~RllOH LIMA--Se!'<.~ dal' cmnpanha 
a pe;•sevcjos e b~l'<lto.s e ,t t udo qy :L nto é 
iasigoificn.nte a.uünalojo ~ 

O dovce do Est:.ido é sa.ne;w o meiu plty
sico, o e~te doYor nunca foi ncga.:lo . 

gsi;;t é a sua :primeil'a obr igação, e não ]l <t · 
ra.llelament3 com tão Cl'ÜníuoS[t omissã o, 
tet·tuos ahi o surviço en~re "'ne a uma com
panhia poderosa, para. a q~a.l não existe !ls
cn.lização, mas que pôde ser que com ece a. 
e~ístir dentro em pouco, graças ao distin• 
ctis3irno funccion<.~río que ac tualmente fol 
posto á sua testa, a clutm11da- p or i l'risão, 
Oity Jm.p1·ovemen1s. Iséo quet dizel'-melho
ramento da cidade, roas nnnc<t fomos tão 
peiora.dos como depois qu e deram para nos 
melhorar. 

Que ê essa companhia ? E' a proprieta1'ia 
t.l.ominadom <lo sub-solo dest;t cidade, que por 
ellc estendeu a sua rede de enco.namentos, o 
que devli:t fazot• atten<lendo a prescripÇÕ(lS 
eml'eguln.mento rigoroso, mas que fez nessas 
condições em que vemos, sem mu.nter as 
regra.s pl'OV"istas no mesmo con tl'iiCto. 

Asslm, esta I'cspons .. IJilldade dlstl'lbuo-se 
entre essa companhia c o governo, iHi deste, . 
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duplamente . niio sú porque J?ã.o axerce .~ tls
ca.li:z:a.çii.o rigoro.>a qne dcvH1, mas amda , 
mui to mais. porque não fornec0 a. agua. in
dispcmavel p:n-a rtne as l:wagens copiosas 
ton1Htm logar bmt:~;; vezc~, tão 1'l•equcnt•3-
m~nt.e, i:ã.o <tbtmdarJtes qn<1.nto <J contracto 
p rCI'Ô . . . . . 

A este f:tcto oc 1-ekrcm todos Oi r clator!oS 
da.~ commissõe.; nomearl;\s }l:tra dar Jl<H'C!!t1r 
S(Jbt'e o <)l!t:ulo d<\ eid.a.d~ do llio de Janeiro. 
Eu me~mo N<So dar testemunho, porqt~e 
iufeliz1uente moro em nm:1 rua, lla. extrem1-
da(le da qual pass:> o cm10 mestre dessa 
companhia. Ua nhi um enorm'? \ambOl' , peto 
qual pasnm á8 .-eze;, por 1ntcrva.Hos de 
roezes, dons OU tre.~ JIOlJ\'eS proleta.r!OS igCO • 
r antcs, que penetl'<\1!1 pelas g;derin.s a f azor 
um e~MilO pm•functo<io . E' o ca.so de di:t:er, 
um· exame }>ara. ingiez >er . 

O Sa. B~trcro FJ LriO- Ver as v;Lnta.gans rlo 
contracto. 

O Sn . BAanos,~ Lnu - Tct·ruina.llO o sot•
vlço, é collomulo o t>J.mpão do t-t.mbor; mas os 
gazes que oe :~,ccumu1am ness:t galel'ia, nrto 
t endo (I ~epa.r~dcos do ambiente uma. tcs\a 
metallica , onde existisse um certo numero 
de iugr .;cliente;, att-avés dos ctna.cs tlevessem 
_passat·, ante;; de serem atir;~dos rt atmo
sphoru,, inundam as Yisinhan ç•1s d n uma 
q uantl<lad.c de exhalaçõe; mephytica.s, ver
dadcit-~lmcdto delckdas. 

E' ver<lade <1ne j1't rne c]l('gou :ws ouvidos a 
thcot'ia, <lUU é su;~-:n~rtda pot· aHa a u',oridade 
s:tuitatitl , tio que o ;; mâo~ oduros m\da 
toClll fjllC VCl' corn a Saul o ; lló<iC·SfJ estar 
sojch o :i. visinhanç·a (\c YOJ'dadciros go.zo
gcnos {lo go.z sulph yd l'ico, que lot•i n iio faz 
mal! 
· Pois, que Y<i c>•a anto1•idadc mor::u· jun to 
uc.'*.í~ v i ~inhança, mas não (!UOira co·tgir 
o; seus pa.~rioi<Js a <'ClHtTcm b(K\S a;; su;l~ 
theo1·iu.s. 

Y. Ex. quer T€r cn; que coudi<;õcsest á esta. 
cidt~do, em r elação áquclles elementos sobre 
os quaes o Góvcrno pódc tomar prOI'itleuci <L-~ 
iromadiatas, {lllO não dependam de compul
~ão, que ctepeudem do seu papel, da stH\ ol•ri
gação fLmcci:mal ? \·on ler. 

« S npprim:.tm-sc :~.:; o:>usas actu:ws de Mn· 
taroinu.~ão do súlo do ltio de Janr.l t·o. evito-se 
lLU<l estas caus<IS se renovem, e a mo.culação 
:.tetual encontr:~rã no tl'o.IJalllo iotirno úe 
auto-saniftcação !: :; elementos rngeucradol·es 
m a.is efllcazss. · 

A revisão escrnpulo:::a da canalização dos 
o.>gotos, a. projccçao fóra da barra de todas 
as immundlcies, o sr,nearnento superCicia.l do 
solo pelo calçamento t'St:>nquc , pelas l:lva
;rens e pelo enxugo a.té dous metros, consti
tuem recursos seguros para não exigir a 
dt•cnagem profunda. » 

Ante.~. tinha dito qae era prc:;íso isto, 
3.(iUillo c «abastecimento continuo de agua 
potavel pn ra ... » Daqui ba. pouco vamos 
a ver qua.l ó <\pureza da. agua ministr:>.da a 
um g1•nndo bairro, nesta cid<\d0, onde ;)ppa
reec1\cm . em cert,n, · época, casos de typho, 
numa abundancia. vordadeiramoni e desola
dora. Refi1'o· rnc no bairro de Boiafogo . 

(J saneamento d:ts hahi l.a.çõus rios polH'e.' 
t em sido f,Jilo. <lorrubando-~~. l.wt:1.nJ.o-os 
lHI rua., pondo-o.:; para fóra.. - Que se vão 
al'l'a.njar , como pudcl'em ! 

O p cq uono proletario, o proleta1•io h umilde 
que possuo urna p equena. casa oão está. abso
lutamente, hujo, em conclit;ões de a. P..onscr
va\' ; as oxigc'ncia.9 sàtl de h l ordem. os 
papois a esse respc:to são invertido~ de t al 
ma.nei t·a, quando se comJxlra o que se faz 
aqui com o GUB se faz ml lnglater-l'a., n a. Allo
m<~nh<L, na Fra.nça e em outt·as paires que, 
ao cnvez de poder melhorai-a, a. u nica cousa 
que lhe res"t<\ 6 pcPdel-a , para. o fisco, n o 
fim de certo tempo. 

E, q11a.nto <cos q nc res i(leru em cortiços,em 
estalagens, a estes ~ó resta o rocur~G de mor
rere1U de syncopc co.rt.liaca indiscret a, que 
occorre logo depois das fumigações otT:icia,Js, 
ou então ir p<~t'a o moio dtl rntt, :~lJa l'l'aead •JS 
por al1i, a ugmontau.clo, talvez, a lotação 
d~s:;as morauias ue occasião, em que se a luga 
um~1 este it•a poe 300 réis e uma noit e m al 
dormidu por mei <' <luzia. de vintens . 

Ett não vi ,nem nioguem viu sinão a prcoc
cup<tção de se fazer o R iu de Jan 0il'o pi~,re
oido com Buenos .\ y-rcs,nfj.o po1·quo .~e queira 
augmcu l.ar o bem estar goocr:l lít..o.ndo-o para, 
torlns as classes, sobretudo p:1ra. os m enos 
nbtl~ ~<Ltlos, m:~.s poriJIHl ~c quet ll <t noite para 
o di a ombellezm· · ~ cid:.ule. 

:-iã<> so cogita. nbsiJiu e.J.meute de fa vorecer 
o omproll'o do c<J.p itacs; u5.o se trat;1 da pro· 
ver habua.ções ;ts cla;;scs menos favorocídus 
dtt fJl'tuna. 

L~ to niio se V<~. O que so vé, ti o desejo <lc 
multiplic<11'-SC os g ra.ndes passrJios <i. IJCira
mar pa ra. que o hi(Jh-li{c desfile, como sa ft\z· 
no Pu.lermo ou no Bois do 13olognc ; o que 
se vê é o desejo de crear-se avenidas bas
ta ntes espaçosas, com bonitos pala.cios QUO 
façam· recordar as bcllczas de Buenos Ayres 
c de outras a fttmaüas cidades . Vê-se mais 
:J.Igum a outra. preoccupação ? 

Para os pcquonog, não . 
A preoccup aç1io toda d embellozar o contr·o 

da cidade para. o estrangeiro ; dos pontos 
longioquos do centro, os poderes publicos 
fodel'aes não cuidam e tratam como a' M U;t ttJ
Gl•o;so. A _phrase ê officia l , Fór a. de uma 
certa zona por dcante tudo ê Matto·Grosso. 

A questão ú que o estrangeiro t enha uma 
lioa impt•essão do centro da cidade,ruas e pra.
çns mmto limpas e bem calçadas, a inda quo 
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não se poasa parar, sem correr perigo para outros nestas condições, chegando mesmo ao 
cada um, como succede ali á esquina da rua ponto de estabelecerem uma severa vigi
do Ouvido1· com a de Urugua.yana. (Apoia- lancla sobre a importação de viveres e 
dos) Verdade é que é formidavel a opposição comesth·eis, inclusive os importados de um 
a. esses fócosque permíttem esses odo1·es in- paiz civilisa.do como são os Estados Unidos. 
supportélveis. Tudo i~to vai se: condemna- Foi este conjuncto de providencias que con 
d:.>". E' o que dizia. o relatorlo a que me ve- tribuiu principalmente para o caso e a prova 
nho referindo: «auxilio e protccção :ls empre- é que a S~rvia, tendo decretado a. mesma. obri
zas do constt·ucção o habitação hygienicas gatoriedade da vaccina anti-va.riolica, não 
para. as classes pobres». I conseguiu, a.pezae de todos· os esforços par:.t. 

De modo que os honrado.;; p:~.tricios que for- pol-a em p<·atica, não conseguiu obter um 
rnularam esto relatorio esta.vam atraza.dos, resuLtado si não muito infel'ior a.o que oh
pó:•que não so pre:Jccuparam com esta. figu- teve a Boigica, cJm a. vaccinaçã.o f'acultil.
,•a de rhctorica, uc quo a.busa.m na imprensa. tiva. 
,_,(ficial os demagogos, porque se prooccupa- )u pa.sso que na. Servia, c_;m a obrigatorio
ram com as classes pobres. Cito os nomes dado úa va.ccina, o numero de casos sótJe, na 
dos distinctos patricios: eram os Drs. Manoel Belgica, onde não ha essa obrigatoriedade, e 
Victol'ino, Nuno de AndL'ade, Rocha Faria, na Hollanda., em que ê facultativa a vaccina, 
;Baptista. de Lacerda. o Paulo de Fron tin. To- o numero de casos é pequeno. Graças ao 
dos estes, nessa epoca, se preoccupai•am com conjuncto dessas outras providencias, graças 
este problema: auxilio e protecçã.o ás empre- aos esforços da hygiene publi.ca, que tem 
zas de consteucção o habitaç5o hygicnicas ás profllndamente melhorado no meio physico, 
classo3 pobrc3. » . a. variolu. está reduzida á mesma situação a 

O SR.. BRTcro F1LI!o-E' p:'eciso ser-se Io
gico: sl a opinião do Dr. FronUn tem valor 
pa.ra. a. Avenida, deve ter pura a hygiene sa
nitaria.. 

0 SR. BARBOSA LUIA-A questão é "Wêr O 
ponto do começo. 

P referio-se começar pfdo alto. 
Mas, 81•. Pre!idente, não ha argumento 

de que se tenha mais abusado e de que se 
tenh11 feito uso com mais manifesta ma. fé, 
do' que aquelle tantas vezes adduzido nos 
artigos pu.blicados contra os que se oppõem 
á lei da v·accinação compulsoria. H.efiro me 
á allegação insistentemente formulada da 
quasi extincção da variola na Allemanha, 
attribuidu. à decretação da vaccina compul· 
sorm. 

Eu pouparei á Camara o trabalho de ouvir 
a leitura de alguns t1•echo.3 de autores iogle
zes :rieste ponto. 
· Apezar da obriga.tol'iedade da vaccina, quo 
já existia no exer•cito e que foi, aliás, a causa 
predominante do maior numero de victimas, 
apezu.r da obrigatoriedade que já existia por 
lei na. Prussin., a.peza.t• de tudo isso, de datar 
dahi, a lei da vaccina.ção não era como esta, 
pois er·a. ob1•igatoria pa.ra. os primeiros annos 
da.idade o ha.viu. a. l'ovaccinação aos doze 
ao nos. 

Não foi osia, foi multo mala c.J.o que ~ssa, a 
despeza annual de milhões, nunou. intor
rom~ida ató huje, do millll'iOii do mtl.l'CGS 
para t1•ansfo1•mar po.• oomploto as. cldu.dos 
principaes da Allema.nha, df~lmadQ,Ill pelo 
·terrível flagello. As U.ospozu fcHn.s ~lvoram 
por fl.rn melhorar o moto coamloo bem como 
os factol'CS telluricos, l'ede do esgotos, omftm, 
despezas destinadas a. modificações do fu.ctoros 

que chegou a Allemanha. 
0 Sa. BRICIO FILHO-O melhot•amento do 

meio é tudo em questões de hygiene. 

0 SR. BARBOSA LIMA-E depois, senhores, 
ainda o proprio bom senso nos poúe ajudar 
neste raciocínio : pois não é verdade que 
onde a va.riola pratica. maior numero de 
casos e, portanto, maior numal'o de obitos, é 
nas classes menos abastecidas, maximé as 
que vivem ás portas da. indigencia, naquel
las em que não ha um organismo devida
mente apparelha.do para impedir a inva.são 
desta. como de outra qualquer molestia ~ 

Ess:.ts classes não toem uma. ha.bitação 
apropriada ; vivem vei•dadeil•amente esta
fadas por um tt•abalho cujo exagero ainda. 
sobe do ponto si recorda.t•mo.~ um n\ctor que 
muito influe e que ê o clima exhaustivo e 
tt•opical em que vivernos. Esse conjuncto de 
condiç~ões é o ponto por onú.e tem de ser ata
cado o mal, por onde ha de começar o 
comba.te a. ser dado, no sentido do sanea
mento do meio cosmico e dos melho1•ameatos 
das condições de vida da.s classes p1•olotaria.s. 
(Apoiados ; muito bem,) 

Este é o problema. E ningu3m dirá que 
serêl um opposicion1smo systematico o nosso, 
recusando ao Governo aquellas medidas de 
que carece; ao contrario: n~s teriamos o 
ma.lor prazer em discutir, defender e vota1• 
todas aquellas medidas que o Governo pe
disso, umu. voz que fossem para o melhora
mento das condições precari.as (apoiados) em 
quo so achu.rn essas classes, om que se acham 
OJ nossos cornpu.t.ricios nesta. e fó1•a desta 
cklu.du, JlOl'q uo o B1•aztl I! um corpo só I 

O Hl·U.~Il ~um só, u.ftm do dec1•otarom para 
P~l'f.HlmbtUlO, pil.l'll. CoaJ•á, para. toda a parto, 
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a. cadeia e a multa, prepostos os serviços da 
vaccinação compulsoria, e ao rne~mo tempo, 
se esq u.ccerem toda.::l as outras providencias 
necessarias. 

Quando ha febre amare1la emPernarnbnco, 
o Governo Federal se recusa a abrir o laza
reto, ou si o a.bro, é em cond_çêíes taes que o 
Estado tem de fornecer tu<lo, porque, para 
Pernambuco, apezar de ser um porto Íl'O-

.quontado, apezar de se tratar de caso em 
quo a Sautlc do Porto é directamentc inter
essada, como em uma das epidemias que 
houve quando eu era 1:eu govcrna.uor, o Go
verno Federal não entende abrir os cofres 
da Repuuli.ca para estes casos. 

Continuemos, porém, a respiga.r ne1:te 
admiravel documento.· 

Não é só a quantidade da. agua, suppr'ida. 
de um modo insufficientissimo a osta cidade: 
é a qualidade tambom, a. qual é do tal ordem 
que, para dar uma idéa das condiçõcsa que 
chegamos, bastn,r(t ler este trecho: « Da 
visita. que fez ao açude do Macaco, guarda r. 
Commissão I'ecordações penosissimas. O lôdo 
do fundo, deposto em espessa camada, re
velou á analyso chimica maior quantidade 
de impurezas do que a observada em liquidas 
de esgotos» . 

Em liquidos lle esgotos ! 
0 SR. SOARES DOS SANTOS- E' cxtra.ordi· 

nario! 

O SR.BARBOSA LIMA-Ora, Sr. Presidente, 
depois de forneP-er a um grande bu.ir·ro desta 
cidade agua potnvel em taes condições, só 
resta á. nossn hygiene publica, crea.r uma. 
brigada que dê caçn ás moscas consideradas 
como .os auimttltljos que mais fttcilmente 
transportam os germens pathogenicos da 
febre typhoide,do t.ypho e de outras molestias 
deste gencro ... 

E' ne~se mesmo trecho que a Commissão 
aconselha a construcção de um(!. galeria ou 
canal seguindo da praia de ~~óra a pra1a Ver
melha ; refere-se ainda ao problema, em 
que tenho tocado, dos esgotos desta. cidade o 
diz, já em 1896, de quando o parecer é 
datado: «E, porque as obras e serviços indi· 
cados exprimem uma gravi:5sima situação de 

· insalubridttde ... » 
Gravíssimo, si/uoçc70 de insál~tbridade -já 

naquclla época. 
(Continuando a le1·:) « .•. oriunda de descarga, 
em aguas do porto, das immundicies de 
procedencia. urbana e provenienteS dos na-

. viGs, torna-se indispensavel : a remoção 
·para fóra da barra dos liquidos contamina· 
• dores, que são, actualmente, projectados na 
· bahia; a suppressão dos depositas de lixo no 
littoral e em ilhas com a cessação absoluta 
do transporte do mesma por agua; e, final
monte, a orga.niza~ão do um sarvico rigoroso 

e completo de assistcncia o policia. sanitari::t 
maritima.» 

E mais: 
«Do princirio a Com missão . occupou-.se da 

situação dos mananciacs que t.emos, e, . con:t 
grande }Jezar. a~signab; desde já, a urgento 
nece.3sidade de ovitar-se, pelo emprego de 
prornptas e enegicas providencias, a des
truiç-ão das ma ttas qne cercam, protegem c 
purificam os mesmc:s m:< nanciaes c . suas 
bacias, destruição que ora se observa nas 
cabeceiras ·dos rios S. Podro, Mantiqueira e 
Cabeça.» . 

Entre o gra.nde numero de ouLras ppovA
doncias suggeridas pola. Cornmissão, ha. uma 
a cujo respeito quero ad<.luzir obser\•ações 
qne entendem, mais uma vez, com as con
dições das classes menos favorécidas da for
tuna,e as q tw.es o Estado nD.O desejaria trans
fo:!'mar om viveiro, de onde pudcssum pro
manar as peioros molestias pcsr.i:enciacs .que 
houvessem de ameaçar a cidade. 

Depois de todos üS:)CS conselhos, rela~ivos 
a supprimento de agua c a revisão da .redo 
de esgotos, diz a Commissão: · 

«Apezar de todas as precauções assignalada.s 
e de todos C'S ilperfeiçot~mentos prop!JStos na 
indicação acima, a Commissão julga do seu 
dever convidat• a população d<~ Capital a re
correr sempre, e em qualqum• estação do 
anno, â mtração domiciliaria da-s a.guas po
tavois, como o meio maJ:) seguro de evitar 
. todos os c !feitos de possi ,·el contaminação.» 

Ora, para a pequena burguezin, isto é 
realmente facil ue ser cumprido, deF.do ,que 
compro meia duzia do vellas Chamberlain e 
adquira um filtro Pastcur de 75$ na casa 
Cresta e o instnlle em casa. 

Mas a grande maioria da popula.çã.o desta. 
capital, isto é, 300 ou 400.000 almas não es
tilo em condições de adquirir tal systema,. 

Isto faz-me lembrar o conselho daquelle
medico quo consultado por um pobre prole
tario, cuja diaria não excedia de 3$500·a 4$, 
diz: « Bem, você está profllndamente ane
rnico. estafado de um tt•abalho exaggerado; 
é preciso trabalhar menos c nutrir·se mais • 
deve tomar todos os dias um pouco do Porto 
genuino e bom, comer carnes brancas, es
pairecer nma ou outra vez o, si puder fazer 
urna E'staçã.o de aguas, ainda será. melhor. >>-
(1'iso'. . · 

Assim é o tal conselho de imtalla1• filtros. 
Pasteu1• e vellas Chambel'lain. 

O engraçado 6 quo, depois disto, vem a . 
theo1·ia dos microbios invisiveis. . 

Ha um certo numero de microbios .que 
fazem os bacteriologistas multiplicar as cul
tut•as, augmentar o poder aos microscopios, 
diversHlcando os ob,icctivos: obrigam-nos, 
emftm, a quanto processo a technica. póde 
improvizar e systemJltizar para descobrir uns 
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quantos roicrobios, e estes animalejos tão 
teimosos se mostram, que não é possível 
vel-os no campo do microscopia e, como esta 
gente nada tem de metapby~ica, não acre-

:.d1ta em entidades cuja existencia objecti'va 
não consegue :provar, descobre então os mi
crobios invisíveis que passam atravez dos 
:filtros mais apertados da vella numero tal. 

Em todo o caso, o conselho não é para ser 
tomado pelas classes menos flLvorecidas da 
fortuna. 

Eu disse que o eontraci.o da City careeia 
de uma fiscalização, mais rigo1•osa e aqui 
estão ponderações feitas pel<1 Commissão 
transm·evendo palavras do Dr·. Joaquim Pe
reira Rego, nos Relatorios apresent<Ldos de 
66 a. 81 a respeito desta celebre City lntpro
vements. 

E' uma companhia um pouco p;trecid<.t com 
a nossa Recife Drainage. Sómente a nossa 
está cança.da do pagar multas e hem pe
sadas e acabou fallindo, pvrquc foi menos 
esperta do que a daqui, pois nã.o ohtcvc 
um contracto em que se estipula o pagn.
mento em ouro, q ne acompanha a variação 
cambial. 

Infelizmente, não foi discutida pela Ca
mara esta innovação parecida com a da 
companhia de illuminação a gaz. 

0 SR. Bmcro FILIJO- A Com:panhi<1 City 
lmprovements ficou até com o privilegio de 
a.pplica~:ão dos appa.relhos sanHa.1·ios; e elles 
então interpretam que, como são os unicos 
que podem colloca1• esses apparelhos, são os 
un icos que podem vender. 

0 SR. BARBOSA Lll\IA - Ha, portanto, 
muito em quo o Governo pense e dispenda 
dinheiro mais utilmente do que nesta cam· 
panha para pôr em l)]':.tlica. a. tyrannia.. 

Agora, Sr. Presidente, consinta. V. Ex., 
uma vez que li opiniões do relator desta 
Commissão, antigo dircctor ela hygiene, 
Sr. Dr. Nuno de Andrade, que me reporte a 
outras opiniões do mesmo 1n·ofissional, rela
tivas á questão da prophylaxia da. febre 
amarella estabelecidas por forma tal que 
ainda vão ape1·tar mais, com a entrada do 
verão proximo, as malhas da tyrannia em 
que já vivemos. 

Em todos os domicilias tom sido dis·t.ri
buido uma especie de })t\pagaio, uns avulsos 
da Düectoria. do S:wdo Publica prevenindo 
que um certo numero de medidas vai ser 
posto em pratica na cntl•ada do verão. 

Parece um conselho como aquelle dado a 
to das as famílias, para adquirirem corti· 
. nados afim de se defenderem contra as pi

cadas do stegomia. 

casa, mas, creio que o dinheiro não Já parn. 
isso ( 1·iso). 

Imagine V. Ex., esta cidade a comprar 
800 mil cortinados ! 

:VIas, ao mesmo tempo c1ue ;1, sciencia of
ficlal aconselha isto, a. scim1eia official vem 
c diz que isto é uma tolice! 

Do modo que a sciencia official diz e des
diz, é uma. especie de J a.nos, tem uma cara. 
para hoje, outra para n.manh5, ; a sciencia 
official ainda não chegou· á verdade, porque 
a. verdade não póde SCl' e não see. 

:VIas, como andei formtilando umas propo
sições a esse respeito, e muita gente se re
bcllou contra a minha teimosia, de não estar 
de joelhos diante do ídolo da Sande Publica, 
ou quero lôr o que diz o Sr. Dr. Nuno de 
Andrade e compara1• com o que se quer in
cluir na nossa Iegislaçã.o, isto é~ medidas 
compulsorias sob pena de multa e cadeia, 
pelas autoridades sanitarüts, hoje reinantes. 

Por exemplo, ter dito hontem que a vac
cina anti-pestosa era perigosa e collocava a 
pesso:t em condições ele maior receptibilídado 
1)ara a peste e que ás Yezes rr;.atava, e vir 
agora o director de hygicne impôr a vaccina 
anti-pestosa. . 

Aqui está o que diz o Sr. DP _ Nuno de An
drade a proposito dos microbios ilwn.sores: 

«A descoberta de Sanarelli. portanto, 
parecia estar alliciando mais defensores, em 
I 091, quando <.t theoria americana. começou a 
fruir certa notoriedade. Revoco estes porme
nores com o intuito de justificar o enLhu
siusmo dos medicas brazileiros em 1897. E tt 
t:;xtura da doutl'ina seduzia-os: «E' a unica 
que merece consideração ser üt por basear-se 
om motliodus tle invesl.igfl.ção col'l'e:Spondente 
ao estado actual da scicncia», ox.cln.mava o 
Dr. Lutz.' 

Receio que dure tanto este embeveci
monto quanto durou o outro.>) 

0 SR. BARBOSA LIMA-Agora, a.s explica
ções sobre a situação em que se encontr<1lll 
os cliarios vindos de Petropolis, a quem os 
mosquito8 não atacam. 

·O·ra., ha muita gente quo teria vontade de 
adquirir um cor·tinndo para cada pesson. da. 

Diz o Dr. Nuno de Andrade: « Ainüa 
outro argumento, e esse ,de divulgação recen
tissima, exhibem os cnthusiastas da doutrina 
americana. E' conhecida a indomnidade dos 
dim·ios de Pctropoli.s. A interpretação do 
facto foi primeiramente esta: os cl-:'ados an· 
dam por esta ci.dado em constante movi
mento e escapam dest'al'te á sanha do stogo
mya. Não ha exactidão no allegiLdo. A grande 
maioria dos cUw·ios pei'manece das 10 da 
manhã ás 3 1/2 da tarde nos respectivos 
escriptol'ios e não realizam, como se sup· 
põe, a hypothese do motu-continuo. 
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A interpretação nova é a seguinte: «em para. o hospitnJ; desenhava-se na physio
observarões scientificas, ainda ineditas, so nomia de todos elLes a mais viva alegria, a 
aprende, que o stcgomya, uma vez infectado, linguagem de todos e1•a a do justo orgulho 
nc"ío fere 1nais fl,_wante o dia e s6rnente á de triumpbadol'es. » 
noute. Portanto, os diarios que se retiram Commcntn. o Dr. Nuno de Andrade: 
para Petropolis ficam ao abrigo da infe- «Desta. verific;1ção, tão encomiastica das 
cção». atmospheras suffoc:mtes e impregnadas de 

E' interessantíssimo que o stegomia perca mófo archi-concentrado. poderia.m aprovei
a faculdade de ferir dtwante o dia quando ta.r-:;;o otJ sanatorios pa.r<1 o fim ou propor
está infectado e, não obstante, tenham sido cionn.r exccllcnte sa.údc Cts pc,ssoas fraca.s e 
feitas dtwante o dia todas as experiencias doentias.» 
demonstrativos de que o mo~quito trans- Termina dizendo que a.s exporiencias ci-
mitte febre amarella.» tados nad<L prova.m e estão err<tdas. 

Tod<.ts ~ssas experienci~s foram _feitas dn·J· S~nhoros, é t;rm home1~1 ele scit·n~ia que 
rante o d1a, com mosqmtos que p1cara.m de dtz ISto. Do mim, devo cllze1• que nao tomo 
dia e, portanto, com vüulencüt. partido por nenhuma das opiniões; o meu 

Agora, porém, não vae-se dizer que pi- fi~n _é mostrar. q~e cllas_ estão e~n contra
. car::~.m muito ele noute e que de dia não po-1 d1cçao o que o Est~do na.o dev~ Impor ne-
dem continuar na smt campanha. ~h uma, _des:>a~ m~d1~a~. mas dmxar que o 

«Nem me confonnarei com a restricção tacnltat1vo se.Jr~ o r~dtv1~u~ q_no tem a facul
do quo ~<estas experiencias representam mos- 1 dade de curar ~ nao o mdivldliO armado do 
quHos em captiverio e não em suas na.turaes poder de cura1: a força. . . . 
condições de li herdade.» Par::t CUl'fl-·1' a força basta o mcdecm ·rnalg1·e 

Zui, de Mollere. 
::::::::::::.·.·.·.·.·.:::::::::.:::::::::::::::: l~ntenho aqtll, SP. Presidente, t11nas duas 

duzias de emendas, mas, antes de começai' a 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' · · · · · · · · · · · · · · lel-as, antes do co111eçar a funda1nental .. as, 

«Além destas objecçõcs, umn. outra sobre- eu qum·o fazer umas rcferenci<.1S ma.is ex
leva a touas : si o mosquito infectado wga o pressas às doutrinas, a n.lgumas doutri:J.a.s, 
scmgae quando tem (ame, as experloncias de que nesta hora correm mundo, publicadas 
Havana e de S.Paulo, que ello póde ter fome como estã.o, em um dos jornaes mais lidos da 
clurcmte o dia, e si não precisa. dn. fome pa.ra terra. o Times. 
sugar, a. obse1·vaçã.o inedita. não se explica Uma commissão, que foi nomeada. em 2 do 
porque os mosquitos infectados só ferem soternbro de 190:3 pelo DUClllü de Dcvonshyro, 
durante a nouto. pa.ra dar pa.recer sobre ~ts causa,s da deteria-

Em S. Pa.ulo a experiencia foi repetida ra.ção physica notad<.t em certas classes da. 
om identicas condiç:õcs, no hospital üo is:;la- popu!aÇi:\o, chegou a conclnsões,que não estão 
mento, com tres italin.nos. A doscripção con- adopt<~.das absolutamente pelas [tutoridados 
Lida. no rl>.latorio de 15 de junho ultimo é ingh'lZ<tS o que en espero 11Ue não venham a. 
basta.nto explícita. A ~~tmosphera da camar<.1 sm· advpbdas hL. 
d.o hospital tornou-se ísupportavel... (In- 1fas, como nós andamos procurando trans-
tm·1·ompe a leitum). plantar muita cousa, só porque é ingleza ou 

Isto é pa.ra mostra1· quo a questão de se só porque é allemã, ou tenho as minhas 
estar em contacto com as roupas dos do- justas ·apprchensões de que, antes ele sel' lei 
entes de febre amarella não bast<1 pa.l'a lc'L, venha a ser lei aqui, urna vez que ao Es
dar-se o contagio; que é preeiso o mosquito, tado cabe restringir ou a.larg<~r a esphera 
o osculo do a.nimalejo, ainda mais estando de saude de cada um, nos termos de parecel'. 
com fome. (Continita lendo) « O Es~ado não sendo concebível como en-

« ..• e a commissão incumbida de teste- tida.de meramente politica., nem tão pouco 
munhar a experiencia l'esume deste modo o como entidade meramente jul'idica (nem po
flUe notou: Era tal a. impregnação do al' que liGa, nem jm•iciica! ), mas sendo, aliás, um 
nos sentia.mos todos sttffocar.los, sondo pm·ti- meio propo1·cional ent1•c a trauicção o a in· 
cularmente intensa e dosagrtLdavel a sen- novaçã.o ( em mathematica sei o que é meio 
sação de môfo arcbi-concentrado que experi· propo1•cional, aqui não sei 1 ) limita. ou 
mentava.mos na gargant<t.» dilata a esphora da saude individual.» 

«A experiencia dul'ou por dez noites para o Tenho receio que amanhã queiram dilatar 
1 o paciente, nove para 2°, e oito para o 3°, A a esphera de saude individual com os conse-
1 de maio os tres italianos que se submet- lhos dados no relatorio dessa. commissão. 
teram á prova estavam em condições a.ssim Vejamos: «A commissão é de opinião que 
traduzidas pela commissão: Verificamos que o cuidado tlos den·tes deve receber especial 
os pacientes se achavam em muito melhores t~ttonção no ensino dos elementos de hygieno 

· c oHdicçi5es de saude do quelquando entraram nas escola.s •.. » 
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. Podia ftcar a11ui ; isto é uma cousa que nenhum poder tem competencia. para .intli-·
realmente se deve ensinar ; mas, não: « ••• a gira um homem sui juris, ao cidadão De
limpeza diaria dos dentes deve ser reforça- nhum castigo corporal. 

_ da, tanto pelos paes, como pelos mestres .•. >) Este, aliás, foi o ponto de partida do Go-
Tambem podia ficar ahi ; o mestre, emfim, verno Pro viso rio, inspü·ado em sentimentos· 

. é um prolongamento do pae; mas, não se· de fraternidade. Um dos primeiros decretos 
nhor : « ..• a a inspecção systematica dos formulados pelo Governo Provisorio e assi
dentes, dos olhos, elos ouvidos dos meninos gnado pelo almirante Wandenkolk foi aquelle · 
das escolas deve ser considerada como uma q_ue aboliu os castigo:; corporaes na armada. 
pat•te da lnspecç~ão medica geral, que já fui De modo que, naquella corporação em quo a.., 
recommendada. » H herdade tem restricções mais accentuadas~ 

Isto agora é como gado em feii·a : tem de se entendia que o novo regirnen não se com
examinar até os dentes. Antigamente, eu padecia com a existencia de taes processos-
via fazer nos vaHongos. que por,isso foram abolidos. 

· O negro que tinha boas de canelas o b:)ns Entendo tamlwm que ha restricçõcs por·· 
dentes era tido como boa peça; mas si tinha parte do poder publico, lançando mão do 
dentes podres não :::el'vir... O processo é 0 corpo do qualquer individuo para submetter · 
mesmo aqui. a esta on aquella pratica, contra a sua von-

Do ensino devem hzcr parte as regrasd e ta.dn. · 
cozinhar bem; tem de aprender a coser os Toda e qualquer pretonção neste senti.lo é· 
·~limentos, de· saber com que especie de p:t- absolutamente incompativel com a consti-
nelas e vasilhames deve lidar cada um. tuição republicana e com o regimen que ad--

Mas a hora corre e eu não quero deixar de optamos: que1• o individuo esteja enfermo,. 
fundamentar as minhas emendas. quer esteja são. poi::~ o Estado não tem com-

O art. 78 da Constituição diz: «A especifi- petencia. para intervir no seu corpo, para 
cação d•-..s garantias e direitos expressos na. olJrigal-o a acceitar este ou aquelle remedio~. 
Constituição não exclue outras garanthts e di- contrariando as suas crença.s. 
reitos não enumerados, mas resultantes da A ser assim, dove have1• ·uma modificaç-ão· 

. fórma. de govorno que elb. estabelece e do.; no codigo gera.! pa.ra crcar-se uma disposi-
principios c1ue consigna.» ção rJlativa á tentativa de ·suicidio pol'· 

De modo que além das ga.rantias que a.qui 11 · d' · d · f t t 
estão, ainna ha outras quo resalta.m da a.que es 10 IV! uos, que, 10 lmamon e, a

nhttm planejado furta1•-se á. vida. ·· 
fórma de governo estabelecido. Eu formulei varias emendas, algumas das 

Foi, por isso, perguntei aqui ha dias a um qna.es j<t onviei á Mesa.. Tenho mais a se .. -
a.migo e collega, a . um jurist'.t habituado a g11in te : c Todo o cidadão tem o· direito de· 
lidar COJU; es~e_s assumptos, ~i eUe encontrava oscolhel' para si 0 suafamilia a especie de· 
na ConstltUicao algum a1•t1go que expressa· lympha com que tiver de ser vaccinado». 
mente vedasse restabelecer a tortura como I 
um meio para. doscrobir a vet>Llatle o l instruc- A dis.cussã? aqui, na ~mprc.ns~.já por vez_ os· 
ção do processo criminal. t~m evulcnc1ado que nao é tndtll'erente vac·· 

Ha um grande nume1•o de cousas quo não ema.~· com esta ?U a.quello. lympha,; que ha· 
podemos fa.ze1• no regimen republicano, no mt?hvo pa.ra !fiutta gente, baseada nas pro· 
regimen constitucional e que. no emtanto, pr_1as ~lloga.~oes ~o uma grand~ parte da. 
não estão expressamente prohilJidas; contra. os sCJeneta officml; nao qum•er vaccmar-se com. 
quaes não existe um at•tigo, um paragrapho, l~mpha huma!l1sada úU c~m ly!Jlpha. extra~ 
nomeadamente ospecifi.ca.ndo a prohibição. ht~a de um vttel;lo quo fm a.bando se~ set•· 

Ha cousas que os poderes pul)licos não po- cmdado~at;lent~ .mspecc10nad<?• ( Contmua a 
dem praticar, .não porque estejam especitl- l~1·) «SI ~or e~1g1do pelo ·vaccmando, o vaa
cadamente prohibidas. mas porque esta pro- OlDatlor e obrigado a apresentar provas da 
hibiçã.o resalta do proprio systema de go- pureza da lympha. 
verno, dos principies que a Constituição Entre. e~sas pr!?vas dev:em figura1• .as a~a
consigna e dos princípios em qua ella se lyse~ cl~Im1ca, microscopi.ca e ~acter10l?~1ca. 
basea. do l1qmdo a empregar, st a.ss1m o ex1g11' o· 

, Ta.nto é assim que, entre outros, ou pensava vaccinando. . . 
que nós não poderíamos restabelecer o sys- Analogas provas poderão os cidadãos exigir· 
tema de torturas que durante muito tempo quanto á inoccuidade de todos. os ingredientes 
e.em muitos logares foi empregado na in· empregados na hygiene compulsoria». 
strucção do processo criminal para a desco- De modo que estou dando ao vaccina.ndo-

: berta da verdade. certos direitos assim como ao v:acoina.dor, e 
Pela. nossa Constituição,é incontcstavol que a pa.r de alguns dil'eitos, exijo deveres, a 

está abolida a existencia do castigo col'pora.l, obrigação de fazet• umas. tantas causas e de 
po.is o legisladot• constituinte entendeu que deixar de fazor umas tantas quantas •. 
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«Afim de diminuir ai probabilidades da 
tuberculose, é adaptada a va.ccina de cabra 
p&l'a as pessoas que por ella optarem.» 

De f<\cto, é curioso: todos os anima.es que 
toem servido para fornecer <t lympha vacci
nica, para cultivo ou cultura da pustula va
ccinica, não teem a mesma susceptibilidade 
em relação <is varias molestias, e ê o sabido 
que neste genero se tem andado por quantos 
a.nimaes e possivel: até o burro já fui lem
brado, o mais o macaco, a cobra, o coelho, 
urna porção! · 

Lembro aqui a ca.bra. Dizem que a cabra 
é menos accessi vel· á tuberculose, não é tão 
accessivel á tuberculose quanto n. vacca, 
então, ê 1·asoavel permittir ao vaccinando o 
direito de optar por essa vaccina. 
. «Para serem .conhecidos das fa.milias . em 
cujo lar penetram, os medicos vaccinadores 
officiaes se apresent1rão unifvrmisadcs. >) 
(Riso.) 

Ah! Seguramente: são of(tdaes de saude, 
~~presentantos do poder publico; a brigada 
Ja anda . toda fardada, com umas cruzinhas, 
com signaes distinctiV"os,ue modo que, quando 

· se vê algum dos que a ella, pe1•tcncem, 
sa.bo-se logo: ê mata-mosquito ! 

Bom; póde apparecer. em uma casa, por 
cxern.plo, Dr. A.nton{o .•• Creio que a Camat'a 
se lembra quem ~ o Dr. 1tntonio: é um conhe
ctçlissimo e famoso gatuno que tem retrato 
na. policia ; ancta muito bem trajado, pole 
penetrar em umn. casa uizor que é medico 
de hyg-iene, que que1• examinar o predio, e 
a bo:L fé da dona dtt casa ser illaq ueada. 

Ptu•a evitar essas cous·~s, determino, o que 
nüo dove repugnat· absolutamente a nenhum 
tlos funcciopat•ios emp1•egados neste serviço, 
IJUO os medicas vaccinadores ofllciaes se 
tLprosentom uniformisados. (Riso.) 

A respeito desse uniforme, ct•oio que o 
nosso digno collegn,, meu distincto amigo 
ür. Pitta poderá dai' o ftgurl:w. ( Riso. ) 
Agora, já está com a.mão na massa; está 
formulando modelo par<L u. bandeira, poderá 
tambem formular ttgurinos para o uniforme 
dos vaccinadores officiaes ... (Riso.) 

E, então, distinguirá: vaccinadores d~ Ia, 
de ~\de 3a classes ; vaccinadores mn.jol',lS, 
capltaas, tenentes ..• emtim, elles poderão 
usar dos distinc~i vos, de hierarchia quo se 
entender: uma cobra, duas cobras enlaoadas, 
tres cobra~, com taça, sem to.ça, com todos 
aquelles symbolos dos antigos Esculapios ... 

« Este uniforme será. extensivo a todos 
os medicos da Directoria Geral de Saude 
Publicil..'» 
_E' j.us~o. ~ambem: naturalmente, elles se· 

rao d1stmgmdos qomo no exercito, porque a 
verdade ê quo já se chama.- a lwi,r;ada. 01•:t, 
porque é que se chama b>·igarla? Foi se bus· 

voa. v 

car a nomenclatura na vida militar- b>·iga- · 
ela de mata-mosquitos. E' natural, porque. 
essas theorias prevaleceram em Cuba imme-. 
diatamente após a victoria dos americn,nos,. 
isto é, emquanto Marte ainda reinava; e,. 
assim como inter arma sibut leges, tambem . 
inter mm·bus sibut leges: aproveitou-se a 
occasião, e, uma vez que se estava a orga-
nisar brigadas. organisou-se tambem esta poe · 
motivos de saude publica._ 

Bem; uma vez n.cceito este vocabulario da .. 
vida militt:tl', não é muito que so diga: for
rieis da saudo publica, an:~pcçadas da stmde · 
publica, 1° sargento, 2° sargento, sargento· 
ajudante, brigadeiro da saude publica ..• 
(Riso.) 

0 SR.. BRICIO FILII0-0 marechnJ é ... 
0 SR. BARDOSA. LIMA-All! 0 marechal: 

já se sauc quem é! Agora esse, .natural-· 
mente, não se chamará-Jlm·echal: chamar
se-há-Feld-!vlw·echal - porque cheira a al- · . 
lemão ... 

Então, havendo Moltko na nossa vidami··
lital>, deve haver tambem um Moltke na. 
actividade sa.nitaria •.. 

Depois, já ha uso (lc uniforme na. classe me-· 
dica: costumam tornar grt'Lo ainda revelando ·~ 
as suas ~ratas remini~cencias do regimen 
theocratico, da ~poca em que realmente: 
aquillo om um sacm·docio, podia ser encar;t
do como. um sacel'docio; tomam grão com 
as vos tos 'ta lares, com a béca, o teom tambem 
o annel symbolico, de modo que a sua classe é 
urna duq uollas em q no se consorvam ·vesti- · 
g·.os do rogimcn das castas, da época em quo· 
todo~ os officios, todas as manifestações da.. 
actividade se traduziam em symbolos do que 
o indivilluo era por~ador: havendo um para· 
os alraiates, outro para os carpinteiros, 
outro parn. os sapateiros, outro para os pin
tol'CS, etc •. Somente ha uma coisa quo nóS·· 
não fazemos: ·filho de alfaiate só podia ser 
alfaiate; mas hoje filho de medico pode ser · 
outt•a coisa. 

DesJ.c que, porúm, jti os melico5 usam esses ·. 
symbolos, a substitnil;ão é facil : para o fa
cultativo propriamente dito, para o que · 
entra. nas casas como medico de confiança, 
ficam as vestes sacm•Jotaes; os outros, que en- · 
trJ.m nas casas acompanhados do soldado, te·· 
l'ãovestos mareiaes ... (Riso.)E, naturalmente~. 
ha de haver algtms exe1•cicios para elles, nas-: 
casernas onde se aquartelar esse pessoc1L 
todo, exercício de lanceta, de uso, de pre- · 
paro, de manejo da. f~rL·a.menta, para que a 
brigada possa. exe1•cer as funcções · de uma, . 
brigada que é ... (Riso.) 

E acredito quo, pa1•a o anno ta,lvez tenha· 
mos do pa.ssat' de brigada a di,islto; e quem , 
sabe si, com a entrada do verão, oão teremos . 

iS 
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· de crear algum corpo de exercito 1! Haverá, 
então, corpos de exercitas, que farão expe-

. dições guerreiras, que dirigirão as campa
nhas empenhadas nesta cidade, como aquella 
em que agora se empenham na Mandchuria 
as tropas japonnms ... 

Sómente lá é atrás de Kuropatkine e 
aqui é a. trás das diversas molestias. 

«Em cada localidade em que houver insti
tuto V<1cciníco, será creado o lugar de ins:po
ctol' veterinario, oncarrega.do de fiscaliz·1r a 
execução deste decreto, na parte que se re-

. fere ao animal va cctnifero. » 
Realmente, já ouvi dizer : Mas, entã.R; 

abatem o vitello para verificar se elle tem 
o germem da tuberculoso o só depois é quo 
expedem os tubos ele lympha. 

E' raro que se abata, pois, apenas se vê o 
· habito externo; olha.-se para o bicho, não 
tem tuberculina e lá vae para a rua Mar
queza de Santos-por signal que é um nome 
suggestivo o lá so reblha para o consumo. 

«0 animal que sofire de tuberculina não 
póde ser utilizado para a vaccinação. » 

Nào é muito, f.1Hando em Jyrnpha pura, 
em liquidas puros, para não produzir inje
cções :-:ecunllarias ... 

O SR. Bmcro FrLno - QLterem apurar 
tanta cousa, é justo que apuremos t<1mbcm. 

0 SR. BARBOSA LL\IA- ••• Comprehoudc-se 
que não basta ter !'requentado a Escola de 
:Medicina para se t.er tamanlw. competencloJ, 
para que com a. simple~ inspecção de um gar
rote, de um torneiro, possa o medico, dou
torado pela Faculdaüe do 1Uo de Ja.neiro, 
dizer se tem ou não tuberculose. 

Os estudos de b'acteroologin., na EscoLa, de 
Medicina, ou os conheço, e, como tonho sido 
alvo da.s criticas de um «calouro» em um 
dos jornues de8ta ciclade, devo di~er que 
tambem andei por lá c tive occu.sião de ved
:ficar a maneira pela qual se f'a.ziam os exa
mes e qual a somma de competencia que 
cada um adquire; mas, através de seus es
forços, muito bem prepara.dos e cn.pazes de 
poderem dar ainda excellentes.profissioriaos; 
outt'os, por tt~l ou qual condescendencia., mas 
em l'Ogra, salvo honrosíssimas oxcepções, 
apena~ estudam a terça ou quarta parco dtt 
materlll.. 

Em zoologia, por exemplo, o quo so dá na 
Escola de Medicina, cu disse, valo menos, 
muito pouco, para que possa sn.hir um me. 
dico habilitado a olhar um vitello c dizer se 
tem ou não tem tuberculose ; nem bas~n. 

· dizer se póde conhecer o animal em um pe~ 
riodo adeantado du. tuberculose para se alle
gar que elle é tuberculoso, basta que esteja, 

· com a moiestia em e~:>tudo incipiente. 
A este proposito, 1•eco'í'Clo-me do ·que con

tava um amigo medico, bacteroologísta emi-

nente, referindo-se <.ts bl'ilhaturas dn. tuber
culina, e em todo o caso, dizia que se espe
rava. Espet•ava como'? Esperava o que~ 
Que surgisse essa pasmosa descoberta. de 
Kock. e então na.t•ravn. o facto, a quo tinha 
assistido, de ser um bezet'ro premiado em 
uma exposição de zootechnia, como perfeito 
quanto aQ peso, quanto â a:pparencia, typo 
bellissimo da creação injectado pela tnber~ 
culína, c dar uma reação caracteristica ; 
com grande espanto de todos, abateu~se o 
animal. o lá se foi encontrar, em um can
tinho do tecido pulmonar, umas ·r.anta.s 
agglomerações ca.racteristíca.s, comp1•oba· 
torias da existencüt da; tuberculose, em um· 
começo ainda. muito remoto, no simples 
inicio. 

Pergunto eu; si não se fize~se esta expe· 
riencia , e se innoculasse esse animal para 
transformai-o om vaccinifero, e se tirasse a 
lympha para. ser distrilmida, que gal'antiu. 
pederia haver a respeito dessa lympha? 

A allegação é esta. : abate-se e só se distri
buem tubos de .lympha vaccinica depojs que 
se verifica que o animal nada tem. 

Ora, si em um caso desses nada. tem, 
quanto mais um animal p1•emiado om uma, 
exposição de zootechnia ? 

«Todo o animal utilizado par·a a vacci· 
na.ção ser<i. inteiramente são. » 

Mas, será são do tuberculose, são de tudo 
quanto é enfermülade; anima[ completo, 
typo de saude ; e então, naturalmente, no 
l'Oguln.mento se discl'iminará com lUC:l.iS 
cuidado qual o typo ele sande do vit.ello. 

«A vacci naçü.o do animal o í~ eolheita da 
lympha serão feitas som cruc o animal soffra 
u, mínima dor ou tormento. » · 

Ha. autoridades que sustenta.m que esse 
é um elemento inuispensavcl; que tortumr 
o nni)na.l, atormentai-o, é contribuir para 
fornecEH' uma. lympha em condições infe
riores. 

Depois, a Camara j{L está se occupando até 
com um w·ojecto, com uma representação 
relativa á Sociedade Protectora dos Ani
m:~es, e não é muito que isso ainda venha 
dispertar os sentimentos affectivos, que tão 
bem recoinmendam a a.ctua.l Oh.mara dos 
Deputados éi, admlraçã.o e á estima pu
blicas. 

<< E' ex}?ressamentQ pl'ohibido abate1>, para 
a-limentação publica., o animal que tiver sor
vido p<.tra fornecer virus vaccinico. }> 

Acho exquisíto realmente que, depois de se 
terem feito todas aquellasinocculações;depois 
de se ter provocado uma a.posthema em um 
animal; depois de se o ter entretido muito 
tempo para se obter a ·maior quantidade 
possível de Iympha, que esso animal vá ser 
abf\t'ido e consumido pelo publico, qne 
muit::ts vozes poderá comprat• carne do um 
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-animal nessas condições sem saber qüe carne A obrigatoriedade da va.ccin<.t não poderá. 
está comendo. ser posta em pratica emc1uauto a composição 

Eu creio mesmo que, independente desta chimica da lympha V<l.ccinLca e a sul\ consti
pratica, si appaJ'ecesso aqui, em Santa Cruz, tuição bactcriologica nKo estiverem fixadaS>>. 
um numero de re_zes cobertas de pustulas, Em primeiro logar não fixar c1ual é u. merca~ 
ninguem indagaria. se eram vacciuas ou não; doria que o Governo nte introduzir tt forç!1 e 
tratar~se-hia de n.fastaJ-as do córte. Creio qual otypo do remodio. O Governo ra.z isto 
mesmo que ha medicas incumbidos de im- commummente. Quem inventa ahi uma fór
pedir que seja dada a consumo a c<1rne de mula me jcinal não pôde entregai-o. á chi

.ooimaes que não estej:tm em perfeito esta,do mtca; não rode fa.zer uso della, sem quo 
de saúde . a Junta. do Hygione tenha a.nalysado o me-
. St' . Presidente, como se sabe, ha institutos dicamento e dado parecee sobre <tS vanta

para o preparo de outros SÔl'OS preventivos gens e inocuidadc do mesmo medicamento, 
ou curativos ; estes sóros são cultivados, tanto quo é commum ouvir-se dizer o ler: -
alguns, por exemplo, em cavallos, e cttvallos Tal medicamento inventado pelo Sr. Fulano, 
de raça da. melhor cspecic, tn.l q Lml o só r o de recommendado pela Ex:. ma. Junta de Hygie
Grau, por exemplo, para os animaes ompre- ne, examinit.do pela Junta ne Hygiene, flc 
gados nesses institutos ; ·ora., para a.guelles mo·~o que o publico tem sempre uma l·efe
funccionarios appllcam-se, mulatis mutandis, rcncia n que se apegar. Assim, é preciso 
as mesmas disposições relativas a.o caso da salJer !li se trab da. cow-po{iJ de onde se tem 
-escolha do animal vacciniforo, e á nomeação de ox.trahir a lympha. va.ccinica. só ' _podet·á 
do professor veterina1·io para. averiguar si o ser ou ntttural ou peoveniente por inocula· 
animal e stá em condições de supporta.r esta ção de cow -pox natural». 
intervenção. A doutr.ina corrente é esta, é_ que a 

« São responsaveis pela execução das me- pustnla vaccinica a.pparece espontaneamen Ge 
·didas relativas aos nnimaes que fornecerem no gado Y<.tccum, em ceetas reg-iões · do 
vaccina ou sóros os directores dos institutos, mundo. Appareceu na Inglaterra e ultim~l.
·sob pen ~\ de multa, prisão, demlssiio ou re- mente em Bordéos. Anelou-se um pouco . 
scisão de contracto, conforme estatne o de- desanimado :porque so tinha perdido a se· 
-creton. 1.151, de5dejaneirodc 1904.» m~nte, ma.s 1:~i-se eneontrar lá umns va-

' . ,·,- ". .· . qumhas q_ue tmham uma.s pustul<ts pttl'e-
E a d1spos1~ao em que se )laiSCl~ o act';l<Ll ciuas. Não se tr<ttott de saber 0 que el'a, si 

regulament~ ~31 ,~au~c _ P!lhll.c,~. ~o. <.t~·tlg~ era, a. pnstula de quo faLia v a Jennm·, ou si 
que se ro.fmo <L d1str~b~uQa~ d,,,, pe.m,~:d·:~lc~, a,quHlo foi inoculado,.pol'<iUC d>Jpois se ucre
(( ~?da. l~m~ha ~ac~m1ca., ,~nt~~ do :su.llli)~O ditava quo os peo:pr1os va.queiros qno or
:lns. ~ltuto, será a.. nal_ y~. a.da cl.unuca. c . . 1.JU.CtOI h)-~ (ton. havam as vacca.s 0.· levavam mts mãos 
logicamente». . . .: . um certo numet'O üc ulceras, tran~mittissem 

?cve levar ~m1a , e:~.rqucta gar<1t1~taao ctt~c a esses anim:ws a molcstia quo possuiam c 
e~s: ly~nplta e pcrfLntal~e~t~ _pu:a.·. D_ev~ cstt~ ahi cvolnisse, danllo logal' t~o cow
vn em u~1 tu)Jo 7om a s~otn_n~c IO;jcrtpçao · po.x . Po1· outeo ltklo, tambcm é sabido que so 
« Avec ga>_r.mt~e d.~ gouvel nement.» tem procurado fazer a variolizaçiio. Um 

«O Govc:rno nomeará uma commis~ão de proprio autor de quem aqui li um exemplar, 
sete membros para.· fixar a composiçã-o chi~ conta o caso de paizes onde nã.o era pos
mica., c a constituíç:ão l)actoriologici.l; da sivel obter o cr:YI.o-pox, e os medi.cos não he-
1yrnpl1a, que sor{~ ~mprega.da nas V<.tCclna- sitwEtm em procut'<l.l' outros meios, varioli
.ções obrigatorias.» zavn.m o macaco c cultivavam a lympha, 

O que é lympha officialmente pm·n. ~ Qm~l até chegar a um estado em que parecia in
é a. lympha. que o Governo garanto, pois nocuo o v.irus p<J.ra ser inoculado no ho· 
J_Jõde-se encontrar outras que tenham pro- mGm. 
duzido ac.cideutes, sendo apnrehendidas pal'a. «E' cxr)l·essamentc prolübido inoculttr nos 
servir ao corpo de delicto ~ Acredito que o animaes, atim de produzir vaccioa, o pús de 
Governo ha de promover u. responsabilidade qualquer Liquido proveniente da va.riola 1m
dos funccionarios que cLaudicarem e deeem mana.» 
logar a homicídio por inobservancia da dis- «A vaccin<1 humanizada, chamada de braço 
posição regulamentn.r ou mesmo gt•aves le- a lJraço, t:Stltndo condemnada pela scienci:.t, 
sões, conforme preceitua o Codígo Penal no não se poderá produzü· vaccina nos .anlmaes 
a.rt. 306. por inoculação de liquido que tiver pa,ssado 

De modo que o legislado!' vae até ao en· por organismo humano.» 
contro do que são causas involuntarias. Comprehendc-se, tirar a. vaccina de um:\. 
Mesmo esse typo de infr:.tcção elle pune as- cl'iança., i-nocular em um animal e deste 
sim;-l'!erá ,punido com n. pena. de prisão tirar pa;ra terceira pessoa . . Parece que a 
ceUulttl' por 1-5 dias a 6 mezes». co usa não tem inconveniente, mas os parti-
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da;rios da vaccina. .. fornecem innumeros ex
emplos que molStram o perigo desta. pratica. 
Bas'ta. recordar o facto de que o simples em· 
prego de uma lanceta que acaba de vaccinar 
com a lympha · n,nimal a um individuo e é 
empregada para vaccinar um outro, sem ter 
~ido devidamente desinfectada, pôde nesta 
passageni transmittir a syphilis do individuo 
n. 1 para o ind.i.viduo n. 2. 

·o Sn. BRICIO FILno-Pel·foitar::::;ente: 

0 SR. BARBOSA LIMA-Üea, si na lympha 
til'ada da especie humana para o animal 
pôde ir qualquer outro Yiru3, da tuboroulose, 
da syphilis ou outro c1ualquer, é um perigo 
pretender tirar desse animal a Jympha para 
empregar em alguem, e é um direito do 
individuo resistir a esta vaccina. 

«O director, ou encarregados dos institutos 
vaccinicos, fornecerão aos inspectores vete
rinarios provas scientíficas, o as que estes 
exigirem, de que o liquido com que vae ser 
inoculado o animal está nas condições deste 
decreto; incorrendo amuos na. pena de tres 
mezes de pri~ão, no caso cc.ntru.rio.» 

«Ninguem é obrigado a apresentar cica
trizes, como prova de vaccina.c;ão. » 

Eu tinha determinado qualquer cousa·para 
as senhoras, mas aqui genm•alizo, mesmo 
porque não adeanta grande cousa. 

0 SR. I3RfCIO FILHO-Si é muito recente, 
conhece-se. 

0 Sn. BARBOSA LIMA-Sim, mas a cica· 
triz de dons annos não se distingue da de 
dons annos e meio, assim como a do sete ao
nos da de seis, e assim por deante. E' por
tanto, um vexame inutil. 

Ao art. 2°, onde diz: of(lciacs c liraças do 
ca:el·cito, diga-se: ofH.ciaes geneeaes, supm•io
res, subalternos e pra~as do exercito». 

«Ao art. 2", 1ettra D. Onde se diz-todos 
os offioiaes o soldados das classes armadas 
deverão ser vaccinados, diga-se: todos os 
officiaes generaes, superiores, sub::tlternos e 
praças do exercito.» Devemos começar l:.t 
por cima! 

«No mesmo logar: os membros do Con
gresso Nacional, os Ministrl:s de E')tado e o 
Presidente da Republica». 

.«No mesmo lagar accrescenta-se: e os mem
bros do Corpo Diplomatico». (1\fuito bem; 
muito bem). · 

Todo o mundo tem que se vaccinar, por
que é um perigo virtual, uma calamidade 
possível! Depois a· vaccina é innooua, é innof-
fensiva, não faz mal a ninguem... · 

c Si a vaccínttção for• obrigatoria, n3nhum 
l'epresentante. consular ou diplomatbo de 
;paiz estrangeil•o poderá s1r recebido sem 
juntar ás credonciaes ou nomeação um at
test:lodo de v accinação. '> (Muito bem.) · 

Sim! Quem sabe lá o que virá po1• ahif E 
um individuo que vem d.:t Inglaterra, ou da,. 
Relgica, -paizes atrazados, que não teem a· 
vaccinação obrigatoria, que ·ainda não che
garam ao nivel da Allemanha! 

Vindo da Allemanha, não! com certeza 
está bom ! Mas, vindo da Bclgica, da Ingla-· 
terra, da. Suissa, <lesta principalmente, por-· 
que já teve a vaccina obrigatoria e aboliu-a ... 

Do modo que precisa.m juntar ás ·creden-· 
cia.os um attestado de vaccina.. · 

« Todo individuo vaccinado que tiver va-· 
riola receberá uma indemnização de 1 :000$; 
si fallecer, as pessoas que estavam sob seu
amparo receberão 10:000$. Esta indemni
zar:ão se elevará a 20:000$ no primeiro caso,. 
e ioo:OOO$ no segundo. si a_ doença. tive~· ap:
parecido dentro dos 30 dias consecutrvos a.. 
vacci nação.~ 

Dizem que a vaccina é innocua, e ellc tem 
variola ! Ora, quem nos diz que não foi 
aquella intervenção indiscreta. que a pro
vocou~ 

E' sabido que muita gente que não se vae-· 
cina não tem varíola ; que todo individuo 
c1ue não se vaccina não ha. de te1• por força 
vario! a. 

Portanto, quando se vaccina um individtro· 
á. força e ellc tem va1 iola (desculpa-se com 
uma, complicação secunda-ria!) devo dar lo-
gnr a uma indemização. · 

Pois então a vida de um brazileiro. vale· 
menos do que a do italiano? E não fomos
aflUi, de alguma sorte, coagidos a. dar cem 
cont.os pela vida de um italiano? ! 

O br•tzileiro não se quer va.ccinar, tem. 
repugnancia. pelo processo empregado.· 

Diz: Tonl1o receio que me faça mal. Posso 
até estar com certa tendencia para a moles
tia; si a tiver é uma f.'1talidn.de! l~u tambem 
possí1 tal\ uma pneumonia, uma conge~tão ; 
da mesma. fórma posso ser victimado pol' 
uma embolia •.. 

Agora, nã.o teem direi to á indemnização 
as pessoas que procurarem expontaneamente 
a vaccina. 

« Pa1•a as indemnizaçõcs. ;:ts pessüas que 
procurarem expontaneamente a vaocina..»· 

O individuo é vn.crinado á forQa; tem uma 
molestia provocad!1 (a tal infecção secun
daria), a complicação r~sultante de um estado· 
morbido anterior ••. 

O SR. BR.tcro FrLuo-Uma dermite.· 

O SR. BA.RBOSA LIMA - ... tt ma das taes 
dermites, diagnosticada pelo chefe do gabi-
nete medico legal. . . 

« São isentas de vaccina.;ão as pessea.s que 
soft'1•erem molestias de pelle, ou que a ellas 
forem habitualmente sujeitas, confoi'me o. 
attest<\do do ~edico assistente.» · · 
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E' pa1•a não se andar perseguindo o indi
·viduo de dons em dous mezes: -Mas, a. sua 
vaccina não pegou ! Tem que se va.ccinar 
outr<.l. vez! 

o· SR. BRICIO FILIIO -No fim do certo 
·tempo nem acham mais loga.t• onde possa.m 
vaccinar ! 

. 0 SR. SOARES DOS S"\.NTJS - Nem tolas 
n.s vaccinas pegam. 

0 SR. BARBOSA LmA.- E' o que Olll 1'-~gra 
.está acontecenJo cJm a actual vaccina. 
. «Teem diL•eito ás indemnisa.ções estipu

·Iadas, neste decreto, as pessoas cujas moles
ti~s se aggra varem em conseq uenda de va.c· 
·cinação obriga.toria.» 

Tainbem é dos vaccinistas que ·os estados 
morbidos anteriores se aggravam em conse· 
q uancia dessa. intervenção · indisc1•eta .. 

«Todas as medidas adaptadas neste de 
ereto destinadas a. garantir os cidadãos 
contra os desastres da vaccinaçã.o, e indo
mnizar dos prejuízos; são . extensivos, m.utatis
mútandis, ás outras medidas contra a va
l'iola, como os isolamentos e de:;-infecções.» 

Por exomplo, um individuo destes é isolado 
e mettido no hospital. Acontece que elle fica 
lado a la·lo com um tuberculoso ou vai oc
cupar o leito de um tuberculoso; de modo 
que entra com varioia e sahe com tuber· 
culose. 

sem distincção entre va~cinn.dos e revacci _ 
nados. » 

Assim, vou ao encontro desta disposição da 
legislação antiga que exi.~e attestado de 
vaccin<t para ter a instrucção dada. pelo E~· 
tado. (Li?) : .. 

« Todos 03 cn.rgos publieos, civis ou mili
tares, são ac~esüvei~ aos cidadãos brazilei
ros unicamente com :ts di1forenças estabo
lecidà'l na Constituição d<t Ropui:Jlica, sem 
distincçã.o entre va.ccinatlos e nã/J rovacci
nados. » · 

Como vê V. Ex., são enwnlas adJ.itivas 
·para .-;erom accres:!ontada.s on<lc convier. 

Mando á Mesa as minhas emen(las e ultimo 
as minhas con::;iderações transportando-me 
para os primeiros dias d~ Republica afim de 
fazer ver quaes eram os sentimentos que 
prevaleciam naq uella q uadt·a afortunada em 
que este regimen abençoado pairou sobre as 
nossas cabeças e fez palpitat• os nossos cora
ções como a mais gl'ata das promessas poli
ticas que um povo póde offereccr na sua 
historia . (Jluit o bem. ) . 

Volto-me para essas épocas, para ler con
substanciadas em um mimo palavras que 
bem traduziam nesse momento o sentimento 
que prevalecia. em toda a extensão da patria 
bt>azileira, em um rithmo aque nã.o fugia si
não um ou outl·o despeitado e em uma quadra 
em que ninguem se referia á liberdade, com 

O Sa. BRICIO FrLuo-H'J. dias foram desinfe· as opiniões reacciona.rias que hoje estão assi· 
c tal' uma casa na praca de D. Antonia, na su· 1 d 1 d t d - d 1 bida. da ladeil•a do Paula Mattos, e leval'am gna l~n ° a P lase e re l'ogl•a açao ·· ep o-
eD

•ofre e 11 ,. .... s 1• qtJe m"·s par" est d ravel em que mergulhamos, infelizmente. 
~ ... v e o ... 1 .. a es· (A · d ) 

infecção. As fu.mUias da dita casa perma.ne· pow os. 
ceram na rua e os mata-mosquitos a des- Creio que nã.o posso te1• expressões mais 
infoctn.1•em, 30 ou 40, a. casa da p1•aça de suggestivas, documento mais caL·acteristico 
D. Antonia. um dia inteiro, o as famílias do que foi a.quella época, nem fa.zet' um co· 
COIU OS gua1•das-chuvn. abi:3I'tOS. tejo que mais alto falle em favor da durabi-

lidade dos nossos sentimentos, em face da
O SR. BARBOSA Lnu.-E nos suburbios os quelles que mudaram tànto, como relendo 

mata-mosquitos se diveL~tem em dar cabo dos ne8ta hora, ao fechar 0 caixão dentro do 
la-ranjaes. qual ficam amortalhadas as · ultima.s hber·-

« Nenhuma famitia poderá ser retirada de dades republicanas (apoiados, muito bem), 
sua casa afim de se proceder á desinfecção, lendo nesta hora as palavras devidas ao estro 
sem q1Ie o Governo lhe proporcione outra da um dos republicanos, cujo yoto eu espero · 
casa em que permaneça a mesma fa- que seja contrario ao projecto em debate. 
milia.» 

Para nã.o se rept•oduzirem ca.sos como 0 Refiro.me,_ Sr. Presidente, ás palavras do 
da menor Iracema. -Hymno Nacional-decretado polo Governo 

«0 ·medico desinfectador se1·á obrigado a Provisorio da Republica, em 20 de janeiro 
fornece1• p1~ovas scieutificas da inoccuidade de 1890, e em que o.3 sentimentos a que se 
da substrtncia empregada na desinfecção, si ·procuravn. emprestat• a emo~ão que a musica 
o dono da casa 0 exigil•. » costuma acordc\r no peito · de todos os pa-

triotas, foram inteUigentemente traduzidos 
. O_SR. BRICIO FILHo-E' de admirar que a pelo Sr. Deputado Medeiros~ Albuquerqu·e. 
ca.rne dessa gente não fique salg<:vla como a 

. de. Tira.dentes. Leio as palav1•as que escreveu então, por-
que para mim ellas soam. hoje como soavam 

O Sa. BARBOSA LIMA---(Lendo): «A instru- naquelle tempo : não são palavras vãs, não 
-c;:ãopublica é garantida a todos os brazileiros, são despidas . de verdade, não valem por ·ma.-
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nifestações de gymnastica de mr::trificação, 
não valem como um testemunho da sua ca
pacidade poetica,- valem, sim, como uma 
prova. irrefraga vel d.os scn.timcntos que Pl'e
valeceram então em toda a Patria Bl·azi
leiru,. (Apoiados ; mttílo bem.). (Lê.) 

,~seja um prtllio de luz desdobr·ado. 
Sob a larga amplidão desces céos 
E~te canto rebel que o Passad.) 
Yem 1·emir dos mais toepes labéos !» 

Como é que vem remir '? 
E' assim que vem remir ? 

não se compadecem com o tyrannico proje:;.. 
cto, <10 qu<1l venho dando combate até á 
hora extrema ! (Jfuito bern ; m>'uito bem. 
Palmas. O orador e muito comp-rimentado.) 

Consultada a Camara, ê concedida a publi· 
cação pedida nos termos do paragrapho 
unico letra. a, art. 86 do Regimento. 

Vêm â Mesa., são lidas, apoiadas c posta 
conjunctnrmente em discuss~w as seguintes 

EMENDAS 

.;lo projecto n. 121 A, de 19ü4 

(Contintw lendo.) Accroscente-se onde convier. 
<<Liberdade ! libm'dade ! , 
Abre as azas sobre nós! Art. Todo o cidadão tem o direito de 
Da.s luctas na tempestade escolher para si e sua. família a ospocie de 
Dá qua ouçamos a tua voz !» lympha com que tiver de ser vaccinado. 

t Art. Si for exigido pelo vaccinado, o 
Que liberdade ! que liberdade l E' es ,a li- vaccinn.dor é obrigado a apresenbrprovas da 

berdade de que faJiava aqui eloquentemonte, pureza cht lympha. 
em U111a hora, em qne estiveram em jogo as § Entre essas proYas devem figurar as 
proprias instituições republicanas, um iHus- anu,lyses chímica, mícroscopica e bacteriolo-: 
t1•e Deputado por Minas Geraes ~ · d 1· ·d · · · 

Eshlibet·dacleelleca.racéeeizou:-libnedade g1ea 0 IquL 0 a empregar,Sl assim o ex1g1r 
sub /.d!Je-debaixo da lei, debaixo dessa cnpola 0 vaccini1ndo · 
c•ue Vi1le pelo mell1ot· fil'mamcnt-J estrellado § Au ~!ogas provas poclerão os cidadãos 
:l. • exigir quanto á innocuit.lade de todos os in-
(las o::;peranças republicanas l gre~ientes empregaclos na hygiene compul-

Compa:re-so essa liberdade do que nos sor1a. 
falla o poel,a de então, com a sini81l't:l, cober- Art. Afim de diminuir as p1•obabilldu.de~ 
iUl•a, que no.s opprimo. da tubereulose, é adaptada a vaccin<t de 

E' debaixo desta pPessão que a liberdade cabra partt os cidadãos que l)Or elltt op
póde v· i \rcr 1 Ha ainda palavras mais sugges- tarom. 
tivasi o illustre Deputado e poeta nos Leva a AL"t. Para serem conhecidos das fan1i-
melho1·c~ pa.r·agens. lias, om cujo larpoi1etPam, os moclicos vttcci-

«Nós nem Cl'emos que escravos outr'ora n ;.dores oft1cliles, s-:.1 c.tpr;:sentarão uniformi-
T l l 'd t- 1 . zttüos. 

on u1 liWl o em \Lu no )re palz. · ·)' Paragrapho unico E:-; te uniforme serâ ex:-
Somoô toú.os <?guaes ! · · • tcnsivo a. todos os medicos da Directoria 
Pois, eu consiclero o projcctc. em debate Geral do Saudc Publica. 

como uma siuistra projecção das senzalas Art. Eni cad<1localidade em que houyer 
(muito bem,) como resta.belecimcnto do Val- instituto va,ccinico, será crea.do o logar de 
longo, como o testemunho iuiliudivel e in- inspector vecterinario, encarregado de fisca
concusso de que as reminisceucias dÕ negre-jli:mr a execução <leste decreto, na parte que 

. gado tempo da escravidão ainda Yivem pal- se refere ao animal vaccinifero. 
pitantes em muitos cerebros e que a. nostul- Art. O animal quo soffrer de taberculose 
gia du. senzala aimta existe em muitos espi- não póde ser utilizado pn.ra a vaccinn,ç:ão. 
ritos retrogrados! (Muito bem.) Par~agrapllo unico.Si se fizer o emprego da 

tuberculiua para o diagnostico, o vetorinario 
exigirá que ella seja cllimica, microscopica 
e hacteriologicamenl;e pura .. 

«Eia, pois, brazileiros, avante ! 
Verdes louros colhermos, louçãos; 
Seja o nosso paiz triumpha.nte. 
Livre torra de livres irmãos!» 

Livre teJ.·ra ele livres i1·mctos, com uma Je
gisla.ç~ã.o como esta ! Póde sel' o que o offl
cialisruo rein.ante qnize:r ; mas o que não é, 
absolutamente, é . a Repuhlica. que inspirou 
este hymno, a Republicê1 para a qual contri· 
buiu o meu digno collega, a Republica 
que· o Govern0 Provasorio entendeu consub
stanciar nessas palavras, que absolutamente. 

Art. Todo o animal utilizado para a. va-
ccinação serei inteiramente são. 

Art. A vaccinação do animal e a colhei-
ta da lympha serão feitas sem que o animaL 
soii'r•a a minima do1• ou tormento. 

Art. 1!1' expressamente prohibido abater,. 
para. alimentação pu:btica.,o animal que tiver· 
servido para fornecer vi.rud vaccin.ico. 

Art. Todas as disposições relativas a.o. 
animal vaccini:t'e:ro e á nomei1ção de ·um in-·· , 
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S:Peetor -vete~inc~!·io, applicam-sc: mutalis 
mutandis,, aos 111strtutos serotherap!Cos, e dos 
anlmaes a,lli utilizados •. 

Art: S5.o rospons,-..vei~ pela execução dn.s 
mediclas relatiV3:3 aos anima.es, quo fornece
rem vaccinas ou soros,os directol'OS dos insti 
tuto.:>, sob pena de multa, prisão, demissão 
ou rescisão do contracto, conforme estatuc o 
decl'eto n. 1.151, de 5 de janeiro de 1\JOL 

Art. Toda a lympha vaccinicêt antes da 
sabida do 1nstituto sertL analys::ula clümica e 
bacteriulogicamente. 

Art. O Governo nomeará uma commissao 
de S;)te membros pu.re1 tixal' a composição 

. chimica e a constituição bacte:J;.~ologica da 
lympha que ·será empregada nas vacclna-
ções o bríg;\torias. . 

Art. A obrigr.tol'iedade da vaccina não 
'POderá ser posta em pr::~.tica. emqnanto a 
composição chimica da lympha vaccinica e 
a su<t constituição bacteriologica, não esti
verem fixadas. 

Art. O cov;-pox, de onde se tiver de 
extrahit· a lympha vacciníca., só poclcrà SCL' 
ou natucal, ou pron;nieute por iuucnlaç:lo 
de cow-pox natural. . . . . 

Art. E~' expressamente prohilmlo mocular 
nos animaes, afim de produzit· vaccintL, o 
pus ou qualquer lictuhlo proveniente da va· 
riola humana. 

Ar,t. A vaccina burnanizatléL, clla.mada, de 
braçú a braço, estando condcmnu.rla pela 
scioncia, não se poderá produzir \'accina 
nos n.nimaes po1· inoculação do Liclllit.lu quo 
ti\tcr passado por orgu,nismo lnuuu,no. 

Al't. O dit·ectOl' ou cncai'rcg~Mlo do.-; insti· 
tutos va.cciuicos, fvmccorà aos inspoctoros 
vctel'inal'ios ppoyas seicntificas, o ns quo 
ostos o:dgit'em, de que o liquido com quo vao 
ser inoculado o animal est<1. na.s coudi~!ões 
deste docreto; inéOrrcndo ambos na pena do 
tres mozes do prisão no caso contrario. 

Art. Ninguem será obrigado a apresen
tar cica,tr izes como prova d.e vacci nação. 

Ao art. 2°, onde diz: otfi'ciacs e pi·oças elo 
e:>;e1·cito , diga-se; officia.es genera.es, snperio
l'es, subalternos e praças do exoreito. 

No mesmo logar a.ccrescente-se: E mem
b1·os do Congl'esso Nacional. 

No mesmo logar accroscente se: E minis
tros de Estado e o Presidente da Republica. 

No mesmo loga1• accrescente-so: E os mem
bros do Corno diplomatico. 

Art. Si a vaccin11 for obl'igatoria, nenhum 
· represent:wte consulal' ou. diptomatico de 
paiz estrangeiro poderá ser recebido sem 
juntar ás credcnci::tes ou nomeação um a.t
testado de vaccinn.ção. 

Art. Todo o vaccinado c1ue tiver .varíola 
receberá uma indemnização de 1 :000$; si 
fallecer, as pessoas que estavam. sob o sou 
amparo recebt:'rão 10:000$000. . 

:E:sta indemnizaçã.o se eleva.rá a 10:000$ no 
primeiro caso, e 100:000~ no segundo, si a 
doença tiver ttppareciclo dentro dos 30 dias . 
consecutivos i't Yaccinaçã.o. 

Pt-..ragra,pho uni co. Nã.o tcom diee:to <ts . 
indemnizaçõcs a.s pes.:;oas que pl'ocne:.u·em 
oxpontanea.mento a vúccina. 

,\rt. Para as inllemnlzações, tem o mesmo 
elfeito que a, variola, quaJquoL' molostia, 
ligada á- vaccinação qne dur~u· mais de 30 
día.s ; o f<.>Jlccimonto. si sllonmr, da.rú. logar 
às me:;mas lndemnizttçõe3 que os fallecimen
tos por variola. 

Art. Si da vaccinaçã.o resulta.r defeito 
physic•J. o va,ceinado receberá um<:L inde
muisação do l: 000$, que será substituida. por 
uma pensão ele 300$, si elle fica1' im pos;;i bí
litado de angariar a sua subsistencüt. 

Art. São iseo tas cb va,ccinn.çií.o a.s pes.~oa,s 
que sofl'rerem molostia,s de pelle, ou que a 
ellas forem halJitu:1lmontc sujei &as, conforme 
o atte:;tado do medico assistente. 

Art. Todn individuo vaccinado sem sue
cesso, signa.l do que ú rcfracta.L'io ú. vaccina; 
é considerado vaccioado P<tra todos os olfeitos. 

Art. Tem tllrei&o i.L;:; indomnisa.ções esti
pulada;; neste decreto as pei;;:;oas cuja.s moles
ti:.t.s so aggraval'Om, em consoquenciu. de 
vnccinaçüo ubrign.tori:L. 

Art. Todas a,s meJidn.s adaptadas neste 
docl'Oto ücsLinadu.s a. gal'l1ntir os cilliH!ii.os 
contr·a o.s dosu.stt·os da -vaccinaçã.o, c inde
mni~tu' dos pl'ejuizos, sõ.o cx.tensh'as, 11wtatis 
multlllllis, ;h: onLt'ns meüida~ contr·a n. v:u·iola,, 
cotno os j,)uln.montus e dosinl'ocçües. 

.\t't. ~enllumt\ ft~miliU.liOtlor;t ser retirada 
Llo suu. ca:m a,tlm de se lH10cúdot· t\. de:~infecção, 
sem qne o CioYm·no lho propo1·cione ontra. 
ca:m om qu~ pel'ma.neça. a, mesma f~tmilia, 
cmc1mtnto poe.sisGü'e:n os cncommodos oriun
dos do expurgo. 

Art. O meclico desinfectaclor será obrigada 
a fornecer peovas scientificas da, innocuidnde 
da substancia empregada na desinfecção, si 
o dono da casa o exigir. 

Art. Serão isont.as da desh1fecção as casas 
onde habita.rcm sexagenarios, ou .Pessoa.s 
aiTectada,s de molestias susceptíveis de se 
aggravarem pelt-.. respiração dos gases resul
tu.ntes da de~int'ccção, ou nella empregallos, 
a juizo dos medicos dessas pessoas. 

Art. As indemnizações para as pessoaô 
nestas condições sel'áo as mesmas que pa1'a 
aquellas que adoecerem, ou se aggrava.1•em 
no seu estado de saude, ou fallecerem, por 
mo ti v o de vaccinação. 

Art. A instruccão publica é gar·antida a , 
todos os brazileiros sem distincção entre vac- · 
c.inados e· não va.ccinados. 
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Art. Todos os cargos publicas civis ou 
milita.1•es são àccessiYeis ao~ cidadãos brazi• 
leiros unicamente . com as diiferenças esb-
1iuídas na Constituição, sem distincÇão ent1•e 
vacclnados e não vMcinados. 

Sala. dai! sessÕes, 5 de setembro de 1904.
Bm·bos~ Lim?.. 

Docum3ntJ a que se refdre o requerim:mto 
varbal do Sr. Barbosa Lima 

.RJ~f'. R.ESENTAI]Ã.O DIRIGIDA AOS CrDA.DÃOS :1\m?.l· 
BROS DA CA~IARA DOS DEPUT.·\.DOS DA R.E
PUDLICA BR:\.ZILI~IRA. PJ~LOS lL\.UITA.NTJ~S 

DA CIDADI~ DO RECIFE, ~~UE A SUB3CREVE~I, 

CONTRA O PRO.JECTO DA VACCiNAÇÀO J~ RE
VACCINAÇÃO OBRIGATORIAS 

Cidadãos membros da · Cama1•a. dos Depu
tados da Republica, Bra.zilcira. 

A sã politica é filha da 
moral e da razão 

.JosE' Bo~rFAcro (patl'iarcha da nossa In
·dependencia) 

Os abaixo asaignados, . usando da faculdade 
que lhes confere o § go do art. 72 da nossa, 
Constitui<}ãü, vêm por este meio fazer um 
appeUo ao vosso patriotismo e á sinceridade 
. de vossas convicç~õcs l'epublicana.s, pedindo
vos que não concedaes o vossJ apoio moral 
-ou intelloctuaL ao odioso pro,jecto quo o Se
. nado acaba do approvar (não obst~tute os 
esforços em contrario de alguns do seus 
membros} torn::mdo ohrigatorias em noss:t 
'~n.tria. a. va.ccinação e a reva.ccinaoão con
til'a. a varwla • 

. Semelhante pt•ojecto constitue uma. fta,grttnte 
'VIOlação dos pl'incipios republica,nos con· 
sign,ldos no est;~tuto fundamental da União ; 
um attentado revoltante contL·a. a liberdt\de 

- espiritu~l e civil dos cidadãos, contra a in
viola.bilid<tde do h~r o contra a dignidade 
11Umanc.t ! 

E', por conseguinte, encarando a questão 
. debaixo desse ponto de vish, . e baseados 
'nos ensinamentos civicos quo nos lega.ram 
'Tiradentes, José Bonifacio e Benjamin Con
st~nt. que os abaixo assignados vos endere-. 
çaru o presente·appello. 

Não teem olles em vista discutil• a effi.cacia 
. ou inetftcacia da vaccina, por isso que, si 
muitos dentre os n.bai:xo assignados estão 
convencidos do nenhum valor scientifico e 
pratico de tal proce:~so pt•ophylatieo, outros 
ha que o julgam a ma.is sol ida gara,ntia, o 
ma.is .poderoso prese1•vativo contra a bexiga. 

Mas, o que os que abaixo assignados que
rem, a bem da. dignidade republicana amen.
. çada, e da. .· tranquilidade publica, é que 
minguem seja obrigado a fazer aquillo que a 

sua consciencia repelle ; e 1nvcicam e~ favor 
daquelles que seriam assim opprimidoso os
pil'ito e a lettra da nossa, Cónstiitiição: · 

Quo cada. um livremente se faça·vacêinar 
e revaccinar a si e á sua familia, sêgúndo <tS 
indicações do seu . medico, nada mais· nc~
tural! 

Que o Eshdo favoreç'~ a diffusão d<~ 
vaccina, conceda-se que 0 faça. Mas qur> 
não passe da h i. . . . 

«A vaccinação obrigatoria é mais que 
um attentado a tudo que devemos respcíta1•; 
é um e1-ro.» · · · 

Recifv, 18 de agosto de 1904. 

Luciano Godoft·edo de Souza Pinto, rua da 
Mora. 67-20. 

A. de Souza Pinto, advogado, idem. 
João Alfredo Alves de Lira Andrade, Ser

ra Grande, agl'icultor. · 
Felippe Ga.loar, advogado, rua da Saudale 

n. 8. 
Augusto Emilio da . França Galvã.o, magis-

tra,do. · 
Pedr·o Ribeiro Dantas, a.lfm.·es alumno,i'ua 

da Intendencia n. 51. 
Luiz Abranc.hes de Figueh·edo, negociante, 

rua da Imperatriz n. 72. 
Domingos Coelho, negociante, rua da Im-

peratriz n. 56 . 
Alfredo Guedes, idem. 
Antonio Ignacio Sá, idem. 
José He1•mes do Ca1•mo . 
Manoel Hermes do Carmo. 
Victoria.no B. Mello, lente ua EscoJa de 

Engenharia, 
.Joã.o M. Moraes N:wart•o. 
Ma.noel Noguoil'.~ d9 Souza, negociante, 

ru<~ B. Victor ia n. 17. 
Ant.onio Nogueira. de Souza, bachtu•el em 

uil•eito. 
Alfredo Vioira de Souza. 
Alberto ltodrigues de Oliveirtt, rua Espi-

nheiro. : 
Agostinho do Oliveira. Rodrigues, rua dos 

Affiictos n. 33 • 
João Fontes Braga, 1•ua do Commercio 

n. 40, 2°. 
A1fonso Alves Guimal'ães, rua Casa Fortfli 

n. 31. 
Arthm• Edua1•do de Oliveira, bacharel em 

direito. . 
J. Nery da Fonseca, rua Goyanna. n. 193 • 
Leona1•do Grego, Apipucos. · .. 
Antonio José Amorim Junior. 
José Mariano Carneiro da Cunha. 
Ottoni Guedas Pereira, t•ua do Commcrcio 

n. 9. 
Manoel Fernandns Fausto. 
João William Ferreira. 
Alfredo de Sá Carneiro • 
Manoel Francisco de Almei\la Doria .. 
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A bilio Teixeira. Lins d~ . Ba.rra.s Loreto. 
Manoo 1 Martins -Pires ·auirría.rães; 
Euclides Gomes · de Sa.boia. · 
José Fernandes Fausto. 
Isidoru Pio dos Sa.nto:s, Apipucos. 
Abelardo Baltar. 
Floriano Peixoto da Silva. 
José llc As3is Garch~ Filho. 
Alvaro Moreira SiLva. 

·Joaquim Pereira. de ·Mendonça Filho. 
Guill1erme O li v eira.. 
Marciunilfo Lins. 
Aritori ío Ferreit·a da. Silva·. 
Manoel Macedo. · 
Augusto F. de Souza Leã.o. 
J. S. C<~l'roel, Banco do Recifú. 
Protlsio V. Mello, iden:i. · · 
TI:L A.. Le Deboux, idem. 
Alexa.ndre G. do Amaral, idem. 
J. O. Botelho, idem. 
Abel Bt.tltar, idem. 
Luiz Maciel Pinheiro, Largo do Rosario 

n. 44,-3°. 
Manuel de Azevedo Ramos, rua Marquez 

de Olinda n. l. 
Maroolino José Gonçalves da Fonseca So-

_brinho, rua Bemfica n~ 3. . 
· Tarquinio Serrano de Andrade. 

Antonio Augusto Vieira Ligo. 
Antonio .Azeredo Dantas. 
Jerimia.s Augusto de Abreu Filho. 
João Gonçalves dos Santos. 
Affonso Peixoto da Silva. 
Genezio de Lima Carvalho. 
José ue Mello Albuquerque Pedrosa. 
José Campos de Oliveh•a. 
Elysell Pereira. da Trindade. 
Carlos da Costo. Caniarati. 
Arthur do. Costa Cama1•ati. 
Herculano Freire do Amaral. 
Francisco de Paula .Amorim Juniol'. 
Candido Soares Amorim. 
Delphim Alves Junior. 
RicaJ:"do M. Oliv dra Ramos. 
José Pinto Lapa. Filho. . 
Antonio da Silva. Oliveira. 
Antonio Joaquim ·reixeira Bastos. 
Bento José Alves Brandão. 
José Velloso S. Junior. 
Antonio de Souza Soares. 
Agostinho Gomes Mendes. 
Manoel Antonio·· de Freitas. 
Leopoldo Augusto da Silveira. 
Rayrnundo Gentil N. Costa, . rua. Cabugá 

n. lü. · 
Arttlur Bezerra, 1•ua C a bugá n. 16. 
José Ferreira. rua Nova n. 15. 
Rogerio Ferreira, roo Nova n. 15. 
João Fei'l'eira, rua Nova n. 15. 
Francisco Soares Quinta,s, rua Caxias n.l8. 
Manoel Tolentino Loba. to, pateo do Carmo 

n. 2-2°. 
Vtll. V 

Eugenio P. da Silva Figueiredo, rua Mon-
teiro n. '34. - · 

John G. Borg-Cardona, becco Padre In crlez~ 
Luiz de Franca Bezerra. "'· 
João José de Gouvea Neves. 
Olavo Valladão de Mello, rua de S. Jorge 

n. 67. . 
Joaquim Jo::;é Luiz de Souza, rua, Augusta 

n. 129. 
Orva.no Mendes, rua do Amons n. 5G. 
Joaquim Ferreira do Carvalho Juriior, rua 

1\bdl'e de Deus n. 22. · · 
Oscar Rodrigues de Almeida, rua · M. do 

Herva.l n. 79. 
Joaquim de Azevedo Luna, Pateo do Terço 

n. 82. 
Francisco Luna, Pateo do Terço n. 82. 
Arthur Licio C. Marques. 
Symphronio Magalhã.es. 
Cyro Silveira. 
Luiz Olavio de Amorim, trJ.vessa. Tirá· 

dentes n. 2. . 
João Pessoa de Mello, rua Imperador 

n. 22. 
João Olympio Cardoso, rua. Marquez de 

Olimla n. 22. 

Horacio Velloso da Silveira. 
João Luna.. 
José Luna. 
Adolpào Cardoso Ayres. 
Theobaldo Durães. 
Luiz Marinho. 
Eugenio Nascimento. 
Agostinho de H. Cavalcante. 
Jonathas Alves Silva Nola~co. 
José Antonio de Carvalho Junior • · 
O~ca1• Leal Reis. 
Manoel Ramires. 
Camillo Nunes da Silva. 
Alfredo Se v e. 
Virgilio Coalho, rua do Cabugá n. 16. 
Bacharel Candido Duarte, director dr.l 

Instituto Pernambuco. 
Hermilio Lydio de Oliveira, lente substi

tuto da Escola de Engenharia. 
Bacharel Alfredo de Albuquerque Gama, 

directar· do Instituto Ayres Gama.. 
arthur Pio dos Santos; l>ecco de Pernam-

buco. · · · 
José S. do Rego Barros, rua Commercio 

n. ll. 
Carlos Augusto RunoU, rua D. de Ca2tias 

n. 34. · 
José Souza Mello, 1·ua Primeiro de Março 

n. 4. 
Adelino Pinto Carvalheh•a, Banco do Re

cife. 
José Felippe Borges Uchóa, ru1 Padre Flo· 

riano n. 7. · 
Enéas Jaoome Ar~'l.ujo, rua Palma n. 27. 
José dtl Sant'Anna, rua São P~dro n. 8. 

i9 
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Manoel Gomes de Mattos Junior, rua Mar
. quez de Olinda n. 25. 

Manoel Gomes de Mattos, rua Marquez de 
O linda. 

Emilio Gomes de Mattos, rna Marquez de 
O linda. 

Julio Gomes de Mattos, rua Marquez de 
O linda. 

Joaquim F. Sani;'Auna, rua Ma.rquez do 
O linda. 

Lyndolpho Simões, rua Marquez de Olinda. 
Carlos Gomes de Mattos, ruá Marquez de 

O linda n. 25. · 
J.osé Cordeiro Medeiros, rua Nova n. 18. 
Rubem Soi'Jo Coelho, ru:. do Commercio 

n. 4:4. 
Fl'ancisco de Paula LiTDa; rua do Commer

cio n. 4;1. 
Caetano da Costa Mo:;: e} ~·:1. ::ua do Commm•-

cio n. 42 · 
Major Antonio G. Gonç,alvot·. 
,;r. I. Guedes Pereira, 1.'n:t elo Commercio 

n.-18. 
Claudio Soido, rua Am·c;_'<t .u. 29. 
Luciano Lima, Gloria n. 1:32. 
Adolpho Monteiro, ruu. Monteiro n .3 
Edua.r.'..~v Layme, Encruzl:ha.da. 
Jo:·lc •.:~ . intilha de Fonte:=: Braga:. t'ua do 

Comm•.': ;,J n. 42,2° and•t!', 
J~y1:··.f Campos rle OHveiraJ~ becco dos 

AffiiCf,of. n. 7. 
Augusto Pinto de Lemos, r·u<1 Fernandes 

Vieira. n • 35. 
Antonio da Silva Noguejra, rua Madre 

Deus n. l). 
Domin'gos Magarinos, rua da America a. 3. 
Americo Lisboa, l'Ua Dr. Joaquim Nabuco 

n; 42. 
Dr. Bellal'mino F. Vianna. rtta da Im}.w 

ratriz n. 30. 
José Bento Ribeiro, rua Bom Jesus n. 38. 
Oscar da Cunha Comes, rua da Conceição 

n. 47. 
· · Orris Eugenio Soa1•es, rua da Imperatriz 
n. 4. . 

Manoel Sorosa. Lima, rua Nova n. 33. 
Di'veldo de Barros Quimel, rua Coronel 

Sussura n. 254. 
Cyrenq Gonçalves, rua yidal de Neg1•eiros 

n. 154. · 
Eutichiano Corrêa Lemos, rua Coronel 

Sussura n. 198. 
José Cavalcanti, rua Santa Rita n. 22. 
Thomê Gibson, rua da União n. 25. 
Americo Menezes, rua Aurora n. 21. 

· Manoel Dias· da Silva, rua Rosa e Silva 
n. 39,1° • 

Delphino da Silva Tigre. 
João Pinto Dechene, rua Riachuello n. I . 
Ignacio Salàzar. 
Osca1• Cox, academico de engenharia. 

R. J. Barata de Almeida, despar:ante de 
alfandega . 

.J osê de Barros Lima, Recite. 
Manoel Claro de Moraes Guerrn, praça, 

Manoel Pinheiro n. 32. 
cartos Souto, 4° annista de direito, rua 

Nova n. 23, 2° andar. · 
Joaquim Corrêa de Araujo, 5° aunista. de 

dil'eito, rua Nova n. 23, 2o andar. 
M. Brandão Villela, 2:\ annista de direito, 

rua Nova n. 23, 2° andar. 
Edmundo Lopes, estrada do Rosarinho 

n. 4. 
Baziiio de Souza Mello, rua General Pires 

n. 7. 
Coronel Luiz B. O. B1•anco da Rocha, rmt 

Rngenheiro Uchôa. 
Seraphim F. Maia, empregado no com

mercio. 
Candidu F(~rnandes, rua Campo Grande 

n. 15. 
EmmR Violeta Omnor, rua do Hospício 

n. 313. 
A. (;,Araujo Jorge, 1•'ua Nova n. 23, 

2° andar. 
Margarida Bradley, rua do Hospicio n. 36. 
lldefonso de Carvalho, rua Nova n. 23, 

2" andar. 
Francisco Machado T. Cavalcanti Sobri-

nho, livraria Franceza. 
Plínio vV. Medeiros, idem idem. 
Lindolpho Cruz, 5° unnista de direito. 
José Pedro Velloso da Silveira. 
Eurico de Sá Pereira, rua Barão de Bem~ 

fica n. 27. Magda,lena. 
Oscar O. Medeiros, livraria Frenceza. 
Manoel do Costa F. Campos, rua Nova 

n. 17. 
Adolpho Justiniano Roclrigues, rua elos 

Prazeres n. 24. 
José MigUel Pe1•eil•a de Souza, rua Nova 

n. 20. · 
Alfredo de Medeil•os, rua Recife. 
Antonto Xavier de Farias, 2° aunista ife 

dil•eito, rua da ImperatPiz n. 53. 
Antonio Ignacio de Barros Ribeü•o, acade

lllico de direito, rua Marquez de Olinda 
n. 23. 

J osê Rodrigues de Araujo, empregado no 
commercío. 

Climerio Augusto Fernandes. idem idem. 
Manoel da Silva Ramos; l'Ua Nova n. 47. 
João Dantas Salles, rua Duque de Caxias 

n. 20. 
Joaquim da Costa Amorim, empregado no 

commercio. 
He1•culano Cavalcanti de Andrade, empre .. 

gado no comme1•cio. 
João Francisco Mendes Braga, rua Pedl'O 

A.ffonso n. 43. 
Francisco de Paula da Silva Rego, rua 

Ma.rquez do Herval n. 14. 
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J. A. Vttlente de Lima., 5° .annista de di
reito. 

Joaquim de Arruda Falcã.o, idem. 
Bartholomeu Cicero de Medeiros, Bebe

:ribe. 
Joaquim Cruz, rua Tobias Barreto n. 38 A. 
José Maria Carneiro da Cunha Junior, Pa

,mamirim. 
Manoel Rica.rdo de Medeiros. 
Antonio do Carmo Almeida. Sobrinho. rua 

Duqúe de Caxias n. 9 .. 
Julio Ferreira de Alcan tara Barros, rua da 

: Jntendencia n. 25 = 
Armando Bultor, rua Viga.rio n. 10. 
Manoel Antonio de Moraes Rego, lente 

substituto da Escola. ele Engenharia. 
Antoni.p Elysio de Gusmão, empregado 

publico. 
Thomaz Luiz Cordeiro Filho. 
G. Wanderley Targo Amaral Filho 
Jacques da Costa. Güimarães, r·ua da. 

·Palma n. 81. 
Francisco de Assis Feodrippe de Souza, 

rua do Imperador n. 36 ou Crespo n. 13, 
3° andar. 

Bacharel João ;José de Moraes, rua. Vis
conde de Goyanna n. 129. 

Joãó Florentino de Ca.1'valho, ruaBarão de 
S. Borja n. 45. 

Josias de A1•ruda Camara, Pensão Dorby. 
Capitão Jeronymo Pires de Assis, rua (los 

Casquilhos n. 18. 
A. de Freitas, rua Santa Rita n. I. 
Anna lsa.bel de Oliveil•a, professora., l'ua 

Intendencia. 
Manoel Neves Mttnta, cirurgião den

tista. 
Nestor da Cunha Santos, commorcio. 
Pa.ulo José Alves · Fernandes, rua Au

rora n. 66. 
Cyrillo Augusto da Silva Thiago, professor 

publico. 
Oscar C. de Abreu e Lima Figueiredo, rua 

Nova n. 59. 
Manoel Fereeira Domingos, rua Nova. 

~n. 28. 
João B. Magalhães, rua Cabugâ n. 7, 
José Bertholdo G. de Almeida, rua . C a· 

bugá n. 7. 
Manoel de · Freitas Lins , rua Cabugâ 

n. 5A. 
Domingos de Crescenzo, rua Cabugâ 

.n. 5 A. . 
Bernardino Soares dos Santos, rua Ca

xias n. 67. 
Antonio S. de Albergaria, rua Duque de 

Caxias n. 65. 
Luiz ·Mascarenhas Leite, rua ·Duque de 

Caxias n . 63. 
Luiz Xavier Corrêa : Lima, · rua Duque de 

,Caxias n. 61. 

João Fiel de Oliveira. rua dos Grosellos 
Feitosa. 

VirgHio Milton dos Reis, , rua Jasmin 
n. 21. 

Julio Severino da Paz, rua Sa.nt'A.nna, do 
Dent1·o n. 22, 

Pedro G • .. Pad1eco, rua Socego n. 2 F, 
Joaquim Leal dos Lins Graça. 
José da Rocha vVanderley Olinda, rua Co

ronel Joaquim Cavalcanti n. 25. 
Aurelio Silva , rua Co1•onel Suassuna 

n. 48. 
_ Amancio Jssé Ribeiro, rua Quinze de No· 
vembro n. 37. 

Ranulpbo Aurelio de Araujo, rua. de Fre
derico, Encruzilhada. 

Torquato Espinclola, rua de S. João n. 4, 
Arrozal. 

Adelino Gomes , travessa do . Feitosa 
n. 19. 

João de Fra.nçn., travessá da Piedade 
n. 12. 

Samuel Santos, rua das Nympbas. 
s~wcrino B. de Mello, Campo Grande. 
Ricardo Barros da Cunha, rua Quinze de 

Novembro n. 31. 
Laurindo Ferreira da Cunha, travessa da 

Concordia n. 31. 
João Agostinho Bezerra, rua Quinze de 

Novembro n. 31. 
João ·Fet·reh•a. do Nascimento, travessa .das 

Trincheiras n. 24. 

ACADE:;.IIA. DE DIREITO 

4° anno-José Augusto Bezerra de Medei 
r•of!, rua Duque de Ca~ias n. 20. 

4" anno-Alfredo de Oliveil'a Fernandes, 
rua Duque de Caxias n. 20. 

5" anno-Vicente de Lemos Filho, rua Du
que de Caxias n. 20. 

2° anno-Virgilio Pacheco Dantas, rua Du-
que de Caxias n. 20. · 
. 5° anno-Celso Dantas Salles, rua Duque 

d.'e Caxias n. 20. 
5') anno-Adalherto Peregrino, rua Duque 

de' C<Lxias n. 20. 
2° anno-Manoel Ferreira de Andrade, rua 

Marquez de Olinda n. 22. 
5Q anno-Fl'ancisco ela Silva Jucá Filho, 

rua da Imperatriz n. ·4, 2° andai', 
5° anno-Ernesto Alecrim, rua da Cqncor

dia n. 6. 
5° anno-Abilio Machado da c. Ca.valcanti, 

rua da Imperatriz n. 2, 2° andar. 
5° anno-MD,noel Lustosa de Freitas, rua 

Saldanha Mo.rinho n. 14. 
2° anno-Renato c. de Oliveira Mendonça., 

rua. da Impera.t1•iz n. 35, 2° andar. 

_·i 

1 o anno-Jo:;:(• Octavio Lessa, 1•ua dos P1•a- =· 
zeres n. 12. 
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4° anno-Leonel Cruz, Afogados, rua de 
' S~ Miguel:n. 101. 
. 5° anno-Arthm· Cordeiro: Entroncamento 
n~ 31. · · 

1° anno-\Valfl'ido da Silva Almeida, rua 
do Livramento n. 33, 2'J andar. 
· 2° anno-Regulo Tinoco,. rua· ·do Bomfim, 

. Olinda. . 
1 o anno-João de Medeiros Raposo, rua 

Imperial n. ·120. 
1 o anno-Gominia,no Jurema Filho, rua do 

Espinheiro. 
2° alino-R. Gomes de Mattos Junior, rua 

Paysandú n. 13. 
:. lo anno-Dorval Ferro ira da Cunha, rua 
:Aurora n. '101. 

1 o anno-Franklin Magalhães Se1•ra, rua 
Aurora n. 100. · 
. 1 o anno-Thcmistocles Delfim, rua da Im
peratriz n. 6. 

lo anno-Cosmc Coelho de Souza; rua Lar-
ga do Rosario n. 4. . 

4° anno-Aurilio Climaco, Olinda. 
. l 0 anno-Constanclo Clovis de Cárvalho, 

' Ià.rgo do Rosario n. 44, 2° andar. · 
2° a~no-Fausto de Oliveira. Campos, rua 

·do Ltvramento n. 22. · 
. 2° anno - Heli C. Branco, · rua Cabugá 

n:. 16, 2° andar. 
2° anno-Felisberto dos Santos P~reira, 

:estrada do Giquiá, n. 35. 
2° anno-Enéas Pereira de · Lucen·a., ·rua 

.. Augusta n . 278, 1 o a.ndar ~ 
2° anno-José da Fonseca Ga.leno,rua Man· 

gabeira: de baixon . 3. 
· 2~ anno-Luiz Francisco Mendes, Caminho 

·No:vo n. 90. . 
2° anno-Cronwéll Barbosa de Carvalho, 

l'Ua Saldanha Marinho n. 14, 1 r, andar. 
20 a.nno-Eurico · Lustosa, rua do Hospicio 

n. 64. 
. 2° anno-Francisco de Mou1•a Falcão Costa, 

rua da Imperat1•iz n. 6, 3° andar. 
4° anno-:-Jose Martins l<'ilho, rua do Quei

mado n, 84, 1 o andai'. 
· 4° ·anno-Oswaldo Octacilio Gomos, rua da 

Imperatriz n. 4 • 
.. ·· - 5° ·anno- Sizenanclo Oliveira, Bccco do 
, ·EspinheirO, n. 5. 

5° anno-Lindolpho Luz, Afogados. 
. ".: p~anno-:-Clodomir·o Cardoso, . Caxangâ. 

4° anno-Samuel Ferreira de Andrade, rua 
Marquez ·de Olinda. 
- f$ 0 anno-Ma.tbias Olympio, Cabugâ n. 16, 
;,2° __ andar~ .. . .· 

4•:( anno-Julio Lima, rua da Imperatriz 
. ~ ~:· (.5',; ~0 '.andar. 
· · . _~o~ ~:nno~Tobias Dantas, rua da Imperatriz 

:;:n::::4:'r) o andar. . .. 
. 2° ·anno ...... Herisio Peres, rua Marquez de 
Olindá n. 62. · 

2·, anno-João da Fonseca, · rua · da Irrip~ ~ .' 
ratriz n • 34. 

3° anno~.Antonio Carvalho Filho,rria Pau--
lino Camara n. 19. · · 

41) anno-Ranulpho de Oliveira e Silva,. 
rua Nova n. 35, 2" andar. · 

2'J anrio--B1·andão Villela, rna. Nova n. 24, 
2" andar . 

2') a.nno -Antonino Aranha Junior, rua 
ImperinJ n. 74. 

3° anno- G<.Lbriel Cavalcante, rua Nov:~ 
n. 45. · .. 

4'' anno-Francisco Correia; rua do Impe-- · 
rador n. 67. 

4° anno-Manoel Guedes Nogueira Junior, . 
rua do Hospício n. 36. 

4° anno-Demetrio Maciel, rüa ·do Mon· · 
teiro. · 

2° anno- Mario Mello, rua Velha n. 121 . . 
3° anno - Justino Campos, l'Ua Princeza 

Izabel n. 5. 
4° a.nno-Horacio de Albuquerque, estrad;)j 

do Rosario n • 28. 
. 4'' . anno-Raul L. Vieira de Mello, Encrn-· 
zilhada n. 12. 

3° anno-Raul Lins e Silva, . Arrayal. 
2° anno-AnterC\ Cavalcanti Vieira' Costa, 

rua Imperial n. 209. . 
2'' a.nno-Alceu Ferrei.ra Baltar, r~aGon..,

cordia. n. 11 O. 
2° anna-Antonio Baltha.r Junior, rua Con

cordia n. 110. 
2° anno- Elasmacio Francisco Lins, rua· 

Princeza Izahel n. 4. · · · · · 
4o anno-Francisco de Lima. Botelho, Eu,...

cruzilhada. 
4° anno-Carlos Pontes, rua Nova n. 23, 

2° andar, · 
2'' a.nno-,-Archimedes Souto Maior,ruu. Con- · 

cordia n. 110. · 
2~ anno-Bartholomeu Anacleto do Nasci·· 

manto, run. Alec1•im n. 82 • 
2° a.nno-Miguel Domingos, travessa Pei

xoto n. 35. 
3° a.nno-José Raul de Moraes, rua de São 

Gonçalo n. 29. 
4° anno- Euclides Dias, rua União n. · ô. 
3° anilno-Eugenio de Sá. Pereira., Bemfica 

n. 27. 
1 o anno- Romulo Albuquerque Prazeres 1. 

rua da Gloria n. 92 . 
3° anno- Alfredo Gonçalves da Silva-

Lima, Penha n. 7. · 
3° anno-Ladisláo Gom·es do Rego ·Junior, 

Fazenda Serra Grande. . · 
1° anno- Romulo Rubens Cavalcanthi.e 

Avellar, Encrusilhada.~ . 
I•ia.nno-Lourenço Castello B1•a.nco, ::rua dh. 

Soledade n • 45. · · 
4° anno-:-Euclides Fernandes Pessoa, rmt 

da Soledade n. 98. 
4° a.nno-Cavu.lcanti de Mattos, arl'aiat. . 
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. 2° anno~ Elvino da. Silva,_ . rua Apollo 
':iL 51. , .. , 
. 2° anno-Atfonso de Miranda Leal, rua Au-

, _l~ora n. 109. · 
2° anno- Alberto Pinheiro, rua União 

·n. 6. 
2° anno-Arllndo Andude, Olinda. 
5° anno-J. A. Valente de· Lima, Varzea. 

, . Francisco Cornelio da Fonseca Lima Ju
·nlor, Escola. de Engenharia. 

Paulo J. _de Lima e Silva, idem. 
Pedro Ferreira Bart'oSo, idem . 

. Francisco Ramos. idem. 
.JoãoGnafflet• de Escobar, idem. 

. Alcides Lima. idem. 
.Mano Maciel Neves, idem. 
Manoel Marques, idem. 
Octaviano Augusto Mendonça, idem. . 
Manoel Coelho da Silva., rua da Penha 

n. 9. 
João Silveira da Silva ·oliveira, Bstrada 

. Nqvado Caxa.ngá. 
Miguel J. C. Meira, rua da. Penha n. 8. 
Rosalvo Caçador, rua Velha n. 40 
Joaquim do Carmo Almeida, Duque de 

· Caxias n. 86, 3° andar. 
Candido Olympio Simões, rua Monteiro 

u. 2. 
. Antonio de Padua de Napoles, rua. do Es· 
·pinheiro n. 6. 

Antonio Pra.xedes Lima., Escola. de Enge-
.:nha.ria. 

João Bo1•ba Carvalho, idem. 
Plielippe Morcourt, idem. 
Sebastião Pereira Mattoso, rua Nogueira 

n. 20 • 
. ·Francisco Xavier Soares, boccv da Refina
ção n. 14. 

Joac1uim Correia Xavier do And1•ade, es
-tudante de direito. 

Manoel Carlos Cabral. 
Al'thur Diniz Barretto, Thelegrapho Na

•Cional. 
José Lop3s da Costa Santos, idem. 

CENTRO PROTECTOR DOS OPER.AIUOS 
João Ezequiel, director, rua Santa The-

reza n. 21. 
P~iroAlexandrino de Mello, 1° see1•etario. 
Augusto Cezar, 2° secretario. 
. João Cecilio de Senna, 4° secretario. 
·Abilio A. Ramos, thezoureiro, 
-Canuto Teixeira. 
.João Ribeiro. · 
João Alex:andrino de Mello. 
Manoel F. de Almeida Gaya, Campo 

·"Grande. · 
José Datio dos Santos, orador. 
Lupicio José A. dos Santos. 
Manoel de Barros Barbosa. 

· João Penedo, rua. Bem fica n. 60. 
Domingos Joaquim Séve Filho, . B. Victoria. 

_ . .n. 3~, 2°a11da1•. 

Bruno Byrr:.t d.e Mello, rua Marquez do 
Olinda n. 62;. 

Antonio Americo Carvalho, ruaCommel'êio 
n. 8. 

Affonso F. da Rocha Leal, rua do · Com
mel'Cio n. 48. 

.João Augusto CJsta, idem, idem. 
:Manfrodo Bo1•ges da Fonseca, Mangueira 

n. 8. 
"\. Joaquim PereiM, rua Eustaquio Gomes 

u. 2. 
· Melcia.des Cordeü•o Falcão, rua Nova. n .18, 

2° andar . 
João Monteh•o de Castro, Pa.teo de Santa 

Cruz n. 20. · · 
Luiz Alves da SHva, rua Ponte Velha. n. 6. 
João Machado Guimarães, Corredor do 

Bispo n. 24. 
J. B. Edelbrock, rua Marc1uez de Olínda 

n. 4. 
Pedro d' A ble, rua Duque de C:txias n: . . :34. 
Emesto Ramos de Medeiros. rua da . Sau

dade n. 38 A. 
Francisco das Chagas Ferreira, rua ·Paço 

da Patria, n. 41. 
João Cavalca.nti Tavares de Mello, Pa.teo 

do Terço n. 2. 
Narciso de Azevedo Maia, i·ua . Gervasio 

Pires n. 31. 
José Estevão Dantas Sein,ruado Atalho n.9. 
J. Da.w B~ne, rua Barão di Victoria n. 46, 
Manoel Sein Dias~ rua do Theatró n. 9. 

. Clo(loaldo Fernandes Vianna, rua Vida.l do 
Negreiros n. 128. . · 

Antonio Nobre Filho, rna Velha n. 8. 
Za.chariu.s Burity, rua ílo Limu. n. 18. 
Pedro M. Rodrigues, rua Impe1•ador n.. 75. 
Cleto Campello. A obrigatoriedade da 

vaccina em um paiz como o Brazil, é uma. 
calamidade peiot• do que todas as pestes 
reunidas. 

Antonio Espinola Pessôa, rua Primeiro de 
Março n. 20 A. 

Boa, ventura Pinho, rua. Pl'imeiro de Março 
n. 5. 

Delmiro Sorgio de Fttrias, professor do 
Evangelho de Belém. 

.A.ggeo da Costa Ramos, Enc1•uzilhada Be-
lém . 

Clemens Figueiredo, rua. das Flores n. 27. 
Mario Augusto Taboca, rua Imperial n. 57. 
A. S. Medeiros, rua Imperial n. 29, 
Carlos H. de Arroxellas 6-alvão, rua Ba.rã.o 

da. Vlctoria n. 51. 
A. Guimarães Junior, Alfa.ndega. 
João B. de Figueira Faria, s. José. 
Uba.ldo Ne1•y Santiago, rtta Visconde de 

Gua1•a.rapcs n. 55. · 
João Ruftno da Fonseca. 
José Elias de Souza., rua. Amelia n. 15. 
Antonio Rodl'ignc~ da. Silva An&unes, l'llll. 

do Gabugá. n ; 7. 
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Abel Guedes Pereira; Ponte de Uchôa n.30~ 
M~ D'. Pires, caes do Capiberibe n. 16. 
:uno da Veiga Filho, rua Aragão n. 31. 
Pedro Ferreira Sampaio, rua da Cn,doia, 

n.l2. · __ 
Samuel Barbalho, rua da Cadeia n. 3. 
James Tavares, Apipucas. 
Antonio da Silva Nunes, Apipucas. 
HOl'acio Nogueira Pinho, estrada de João 

de Barros B. 
Christino Solano de Assumpção, rua Prn,ze

res n. 42. 
Nereo.d.e Albuquerque Mello , rua da Gloria 

n.78 . . 
Antonio Luiz C. Lima, Chacara.. 
José Sebn.stião Braga Pimentel, Arraial. 
Adolpho Baptista da Silva Torres. 
Capitão Luiz Duarte dos Santos Leal, rua 

de S. José n • 14. 
, João Cancio da Cruz Ribeiro, rua do Ja.r

'dím n. 40. 
_José Salomão Nunes Vianna., O linda, rua 

Boa hora. .. 
Armando Floriano do Passo, rua Imperial 

n. 270. 
Bento Casado de Oliveira Freire, V. do 

Terço n. 137. . · 
M. Montenegro, tra,vessa do Feitosa B. 
João Francisco Antunes Filho, rua Nova 

n. 63, 3° andar . · 
Yirgillo Pereira tle Sá, rua da Gloria, 

n. 174; 
Nilo Francisco do Souza, rua da. Con

cordia n, 71. 
Amaro Medeiros, Beberihe. 

. •.··.· .. Manoel José Ley, rua do Desembargador 
_ Nunes M<tcha.do. 

Emiliand Cynaro da Costa. Ca.valcante, rua 
Santa. Cruz n. 30. 

José Geraldo Xavier da Cpuz, Rosal'inho 
n. ·22. 

Manoel Gonçalves Pires, tro.vesea João 
Ba1•ros n . 37. 

Antonio Torres, Bol)eri be. 
Manoul Hortulano Alcoforudo Muni~, rua 

Imperial n. 122. 
Hyppotito Vaz da. Costa, rua Santa Cruz, 

n. 74. 
José Pa.ulino Ca.va.lcante,- rua. Oitenta e 

Nove n. 177. 
· ·.· . Alferes Lourenço G. de Siq_ueira Caval

cante, rua Detenção n. , 12· B. 
Daniel Sampaio, O linda. 
Alfredo Candido de Aguiar, Olinda. 
ElpidioManoel dos Santos, Boa Vista. 
Francisco de Sallesda Silva Braga, O linda . 

. -.Antonio Rodrigues. dos Passos, S. José. 
·• . ••·· Antonio Martins ·. Saldanha Sobrinho, rua 

· doLeão Coroado n, 18. 
:,/ i· l.tdz ·d~ Pô.ula . Lopes Feitosa , Campo 
f;~~ Granae~ : , ,, . '-
. · .Aritorii() Valentim da Silva (S. José.) 

Olympio A. de Sá, rua da Palma n. 61. . 
Hermilla Pereira Braga, rua do· Commor- . 

cio n. 40. 
Epiphanio Luiz Caldas, Madre Deus n. 22. 
D omigos Rodrigues de Oliveira, · rua da 

Amisade n . . 8 A. 
Candido Guedes Alcoforado Filho, Espi-

nhciro. . · 
Antonio Francisco R. Duarte, Casa Forte 

n. 23. 
João Carneiro de Almeida, Boa Vista. 
Antonio Bernai'do Quinteiro Netto, rua de 

Santa Thereza n. 58. 
Carlos Salgado, rua de S. Pedro n. 16. 
Euclides Ernesto de Campos, Olinda. 
Arthur dos Santos Oliveira, João de Bar· 

ros n. 22 A. 
.Alfredo Odilon Duarte, (bacharel em di~ 

reto), Graça. . 
João B. de Figueiredo Faria., S. José. 
Antonio Francisco de Siqueira, idem. 
.Joaquim Nepomuceno de Siqueira, Boa 

Vista. 
João Vital Machado, idem. 
Francisco Leite, idem. 
José Antunes Farreira, idem 
Lucas Montenegro, S. José. 
Pedro Pontual, Boa Vista. 
José Herminio Pontual, Teixeiras. 
Vital G. do Sacramento, Recife. 
Albino Calvão. Boa Vista. 
Antonio Luiz França, Recife. 
MottaPeixoto, Olinda. 
Gasparino Vieira Bernardes, Boa Vista.. 
Sebastião da Silv<~ Machado, Graça. 
Abelardo Wanderley, Recife . 
Herculano Maria da Silva Oliveira. rua da 

Hora n. 31, Espinheiro. · · 
Agostinho de Barros e Silva, rua :de· ;João 

Ramos n. 48 B. · 
Edua1•do A.gapio da Silva Ferreira, ba.cha· 

rel em direito, rua Conselhiero Aguiar nu· 
met•o 40. 

Camargo Alves da . Silva, rua do Torres . 
n. 42. · .. 

Arthur Marques Amorim, rua do Torres 
n. 42. 

Romeu de Gusmão. rua Aurora n. 127. 
A. T. Nogueira, rua Amelia n. 7, Graça. 
.1. Gusmão Junior, rua Fernandes Vieira 

n. 42. ... ... . _ 
Joã.o .Carvalho, l'tJa S. Francisco, O linda. _ 
Antonio Lourentino G. da. Silva, praça da 

Republica n. 15. 
Hermenegildo V. A. Portella Filho, rua. 

do Rio n. 21, Torre. 
Faustino da Silveira Machado, Estrada do · 

Sertãosinho n. 4 . 
Julio Pa.nlino dos Sl!intos, rua. de S. João, . 

Campo Grande. 
Arthur T. Cordeiro, rua. Conde da Bôa . 

Vistan. 24 A. 
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Pedro de Alcantara Silveira, rua da In-
tcndencüt n. 26. . . 

Eduardo .Josê de Oliveira, rua Marquez de 
I-Ierval n. 182. 

Dario Antunes, Olinda. 
Antonio Silva, Graça. 
João Pinto Coelho d0 Lemos, rua Santo 

Amaro. 
Bernardino Pereira Vianna, travessa, de 

S. José. · 
Antonio L. Campello, estrada dos Affiíctos 

n. 22. 
Christovão Uchôa, rua Visconde de Go

yanna. 
Alei~ o de Mello, 1•ua Imperial n. 286. 
Justino Miguel de Cttrvalho, rua de Santa 

Izabel n. 13. 
Diniz Fabriciano <los ·Santos, rua Pires 

n. 17. 
Alfredo Gonçalves Toree3, Beberibe. 
Getulio Xavier Corrêa Lima, travessa da 

Concordia n. 15. 
Augusto Juliano CI>\Sal', Tor1•e. 
Arista,rcho Cavalcanti, rua da Conco1•dia 

n. 106. 
Alfredo Valliday, rua Santa Cruz n. 38. 

· Manoel Marinho Falcão, rua de Hortas 
n. 40. 

Bento do Rego Barros Temporal, Caminho 
Novo n. 137. 
Jo~o ·Martins Pereira Bica, rua S. Pedro. 
Virgilio Pires Galvão, rua da Intendencia 

n. 3. · 
Christia.no Bezerra de Mello, rua B. de 

S. Borja n. 18. 
Gaspar da Síl va Moreira, rua Apipucos 

n. l. 
Rodrigo Elysio Ribeiro, rmL do Aragão 

n. 1. 
,losé Guilherme Cezario de Mello, Olinda,. 
Augusto A. C. Suzano, rua Aragão n. 26. 
Euclides Monteiro, Casa Ama.rella. 
Pedro Alexandrino, Casa Amarella. 
Antonio Luiz das Neves, rua da Gloria nu-

mero 174. 
João Moreira da' Silva, Princeza Isabel 

n. 12. 
Aristarcho G. A. Silva, Jaboatão. 
JoaquimN. da Sitva Neves, rua, Belem 

n. 95. 
Antonio T. Gomes de Castro, rua D. 

Coelho n. 16, Olinda. 
Eurico Nabuco de Gusmão Uchôa, rua São 

Bento n. 22, Olinda. 
Manoel Antonio de Oliveira. Rego, 1~ua São 

Jorge 23. · 
I. Manoel Acnol, rua !los Mares n. 12. 
Antonio L. Gomes de Souza, rua Rangel 

n. 60. 
Hem•ique A. de Oliveira Rodrigues, rua do 

Bispo n. 16. · 

Francisco de Paula Borges U chôa, rua. P. 
Floriano n. 7. 

Franctsco Emílio Manoel Ribeiro, Olinda. 
José Ricardo A. Ferraz,- rua Nymphas 

n. 23. 
Augusto Paulino de Figueiredo, rua de 

Sant'Anna n. 2. 
Alipio Halliday, rua Coronel Leoncio n. l 

(Torre). 
Antonio Nunes de Mello, rua do Riachuelo 

n. 8. . 
Manoel P. de Almeida, rua Augusta n. 151; 

1° andar. 
João Rodrigues Pisco, rua Duq_ue de Caxias 

n. 72. 
A. Guimarães Junior, rua da Jaqueira 

n. 4. 
Henrique Magalhães da Silva, rua Vis-

conde de Goyanna n. 131. 
Miguel Antonio de Oliveira Torres. • 
Serafim Ferreira Pinto, Dentista da Torre. 
Jovino Candido Pessoa, S. José do Ma,ngni-

nllo n. 6. 
BrauH.nno de Miranda, rua Velha. 
Pedro de Arbues Silva, rua da Matriz 

n. 8. 
Amal'O T. Lopes, Engenho Velho, Santo 

Amaro n. 4. 
Alberico Moreira. rua Princeza Izabel 

n. 12. 
Augusto Moreira da Silva, rua Prineeza 

Isa,bel n. 12 
Caetano Alves ele. Souza, rua Concordia 

n. 58. 
Alfredo G. Lima, rua Vidal de Negreiros 

n. 14. 
Candido James de Almeida. rua da Con· 

ceição n. 13. · 
Antonio Sem, rua do Progresso n. lô. 
José lati Barbosa, rua Marquez do Herval 

n. 169. 
Francisco Ca.raccioli, rua Sete de Setembro 

n. 8. 
Epitacio Pessoa de Queiroz, Pernambucanas 

n. 12. 
Elias Ramos Junior, rua Sete de Setembro 
n. 57 A. 

José Dias de Menezes, rua do Sello n. 4. 
Adolpho Pereira Dias, rua do Barão Ibi

turuna n. 11, 
· Francisco Grange de A. Filho, rua do Co
tovello n. 59. 

Manoel de Sá Rodrigues Campello rUa Pa-
dre Muniz n. 7. 

Capitão Adriano Costa, Pater da Terça n. 21. 
Francisco Alves Guerra,travessa•Nabuco,5. 
Alfredo de Britto Carvalho, Beberibe. 
Henrique Eugenio·Antunes, Olinda. 
José Telles de ALbuquerque, Ma.gdalena. 
Marcellino Duarte da Gama., O linda. 
Americo de Oliveira, rua dos Pires n. 38. 
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~--~--------------------------------~------~~· -----------------------
·Eugen io Alves do Olivoira, r ua Déstel'rJ 

n. 13. 
Antonio Soares Botelho, Olin·ia, E. Silva. 

Na.buco. 
Alferes flenriquJ Gomna de Araujo, Fci

toza.. 
Arthtlr Napoleão Cavale:~.nti de Albuqucr-

flue, rua Príncipe n. 1. 
Joã<l Fernandes Povoa.s, O linda. 
Frane!sco Angelo Bezer ra. ·Dou~ Irmãos . 
Manoel Joaquim de Siqueira. Cava.lcan\i, 

rua d~ Dotenção . · · 
Raul da Silva Pinto, Encanamento . 
JCIIIé Clementino dos Santos. Bõa Vista.. 
~edro A. de Figueii·edo, Olinda. 
Cap\~5.o Antonio Gomes U.c Siqueira Caval

canti , rua do Alecrim n. 14. 
Be1'0a.1·dino Fonseca Pinho, n ta. do Rozario 

EstroitG n. 4.3 . 
Antonio Josú R:~mos, 1•ua. S. Josó n. 23. 
Eduar do A. 1lo Almeida., rua Ma.rquez do 

Hor val n • ·24. 
Arth11r de Mora.cs Soa.!'es, I'Ua. Paulino Ca-

ma.ra. o . 28-1•. 
F:rancisco Louron~·o Pol'to, Encr\)zilhada. 
Manoel Buarquc, Jornal Puqueno. 
João Pinto de Abreu, Tolographo Na.clona.l. 
Elysio P:~.cs lh.t•roto, idem idem. 
Josê Maerohio das Neves, ldom idem. 
Alcino Felix Murillh! Falcão, idem idem. 
Alfred9 Botelho Seix<ts, idem idem . 
Jaymo Rios. idem Idem. 
Henrique Alft·edo Rossiter, idem idem. 
Alberto Pitta Jordão, idem ide m . 

carlos Ma.rtin~ Torres, idem idem. 
Antonio da Garoara Lima. Al'&ujo, Co1·reio 

dõ Reâ(<J. · 
João Mende.3 da. Costa, idem idem. 
.Joã.o Alrredo Nunes Vianna., idem ideln. 
Mignel M.1ga.lhães, idem idem. 
Uricl de Holla.nda, idem idem. 
Antonio Bernat•do F. Borges , idom idem. 
José Pedro Alves de Lima. idem idem. 
Jose Ramiro, idem idem. 
Migud Gonçalves, idem idem. 
Miguel Bra.z, idem ide111 . 
Thomaz Ferreira de Aqulno, praça. Para.izJ 

n. 261~ andor. 
Ma.noel Mondes da Costa., Con·eio do Re-

cife. 
Antooio Ta vare.~ Cesar de ~{ollo, idem. 
Annihl Frederico d:J Almeida., idem. 
Mario José de SGuza., idem. 
Manoel Thomé do Espírito Santo, idem. 
J oão Baptista de Lima., idem. 
Jo3é Figueira de Mello, idem. 
Antonio Marques, Correio do Recife . 
PEdro Mendes tia. Cosia, iJem. 
José l an11a.rlo Tm•ros da COsta, rua Prin

cipe n. 12. 
Bazilio Magno de Mello, rua Olinda. . 
Onam Ferna.odeg do Aawel, r ua. do R.(.'(life. 

Armando Rapozo de Mello. rua Olinda. 
Pedl'o José d;t Silva Quadros, rua Vida! 

Negreiro~ n. 137. 
José Thom az Pinto Lapa, rua Duque de 

Caxias n. 84 . 
João Montoil•u de Soleza, ru;t Imperial 

n. 51, 1• a.ad:J.r. 
Manoel Borges L~al, tl•a.ves5a do Portella. 
A.lva.w Dioiz, r ua. da. Aurora n. 135. 
A. Juvent inCl Alve>, r ua Duqu~ do Caxias 

n . 62. · 
Alberto Spinola Pioto, rua. Visconde Goy

aoosa. B. 1811. 
José Oa.nfiido .Ribeiro da Silvil Torres, rua 

R.eal n. 32 A. 
Adalberto Gentil do Oliveira. L1rna, r ua 

S. Jorge n. 13. · 
Benevenuto de Mello, rua do Hospicio 

n. 54. 
Tenente Innoeencio José de · :Miranda.~ rua. 

Barão de Lucena n . 20. 
Alrrooo Guedes Silva., rlia· dos Affi iet os 

n . 16. 
aot~no Cualn Mü'l., l ' Lt:lo' L?.rga do Ro-

sa.rio n. 26, · · 
Luiz Gonza.ga. Mendes de Az'.lvedo;rua:Au· 

gust:l. n. 280 . · · · 
Antonio Amorim Ferreira Ra.'oelto, rua 

Dique n. 1. · · 
Manoel Hygiuo de Carvalho CJ.'iiZ, r!Ja 

Oltenta e Nove n. 53. 
Gicero H. A. Manta, Bebiribe. 
E«gen!o Quadros de Araujo, Ca xangá.; 
Joio Tra.nqu ilino Ribeiro d,'A.lbuqtierque, 

Cidade de O linda. . 
José Antonio da. Silvei r&, rua Gloria n. 37, 

Recife. 
Pedro Alfonso Ferreira Ca.va.lcanti, rua 

Herval n. 106. 
Pedro ele H. Manb, Joã.o Barros. 
Virginio de Souza. Oliveira, rua da Aurora. 
Eduardo de Azevedo Gusmão, Encruzi-

lhada. 
Jeronvmo Gomes da. Fonseca, idem. · 
.JoSé ·M. Breoken.pla Pet•eira. da . Si! v;;~, 

Tepitis. 
JosEí Braz da. Cunha.. 
Manoel A . Pereira de Lyrio, ruá. s. José • . 
Joã.o A.ngusto Soares de Pinho, r ua. ·s. 

J osê. 
Jolio MacaJ'io do Azevedo, rua B. Jesu~ 

n. 47. 
Oscar Sam ico, ru \ Capeueza . 
Olegario Saraiva da. Camara. No i v a, :rua 

Manoel Dias n. 131. 
Jvsé J.lamedo, rua do Commercio n . 22, 
Hormogenes E • . Ferreira de Lima, rua. 

Olinda n. 22. 
Antonio C. B.1.<;.tos, rua Ferraz Vieira n. 8 
Eduardo Guimarães, rua. Bom Je.>us n .· 6. 
José Coza.1•io de Oodoy, idem. 
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Eduardo de Souza Azevedo, rua. Epami· Antonio Gusmã.o A. Ramos, rua. No~·a 
•nond:ts de Mello n. 3. o. 4BA. 

João Alves do .Mello, rua Marquez de O lia- T!bUi'CÍo Adclino de Oliveira, rua Novn 
· da n . 33. n. 46 . 

.José F. Cardoso Ayres, idem n. -38. Fausto Antonio de Soma Pinto, r ua. tla 
Aharo Carvalheira, idem o . 3ô. Aurora, n. 67, 2• . 
Manoel Pereira. da. Silveira, ru:t B. da 1\'la.ximiano Lopes Ramos. 

Victoria., n. 7 . .Joaquim d•J Olivcil•a. 
Estevão :\Iartiniano Pessoa, idem. Picrio Wa.lf<togo Cor<leit·o, z-ua Irnperatl'iz 
José Ribeiro Pessôa. idem. Agdpino Aureliano Bt•a.nco,rua da. Impe1·a.triz 
Capitã.o W alfrid() Carneiro da. Costa. .Mi n. 21. 

· t'anda., Caxang(~ n. 2. Ba.tha:mr Americo Manezes, i<lem. 
Hora.cio Joaquim Silva, rua B. Victor José Antonio da Souza, rua. do 01·. Rosa. e 

.n. 2. ~1va n. 12. 
Ja.nuario Ba.ptisü de Siqueira Carvalho, Joaquim Maria., rua Nova n. 49 . 

. rua Nova n. 2. Jpiio José de Araujo Braga, ru;t Nova n. 47. 
Manoel Soa.res dos Santos, rua Nova u. 2 . A, Costa. Campos, r na B. d<\ Vlctori~~o n. 45. 
Joaquim da Cesta. Perc:ra. Da.n tas, rua P . Caetano Ribeiro, rua B. da Victoria 

·Nova n. 4. n. 45. 
Glycerio Ourgel (lo Amaral, idem. Ullysses Conde, rua B. da Victoria n. 41. 
Abilio Adolpho, ru<\ Sant:l Amaro n. 7. Osc~r r . de Po.iva, ruaB. da Victoria. n.41. 
'José Antomo Neves, rua. Nova. n. 4. Manoel Raptista Sevc, l'Ua 1:1. da Victoria 
Augusto Bra.ndãD, rua Nova n. 8 . n. 39. 
Pedro Bastos de Oliveira, idem. Manoel Bomfim Ferreira, rua B. da Victo-
.Manoel da ~Uva. Barros, Santo Antonio. ria. n. 27 . 
. Joã.o Baptista Alves, rua Nova n. 27. Antonio Benavento da Silva,rua.Nova. n_.2i. 
Arminio de Figueiredo Pessôa., idem . Antonio Francisco Aro ias, rua. do Cab1,1gr1 
F rancisco Mayrinl;, Cosh Reis, rua. Nova n. 6. . . . .. 

·n. 29. Maooo1Timbatiba.da.Silva..rua.Cabugan.4. 
Daniel de Freita3 Li os, rua. Princeza. Iza.bel Luiz Igna.eio da. Silva., r ua. C11.buga. n. 4. 

·u.. 4. José Antoni<> Ramos, rua Cabugan. 3 . . 
Oth.oniel Ma.rques de O. Ramos, rua Boa José (la Silva Mendonça., rua Cabuga o. 3. 

Vista n. 11. Luiz Xaviet• Ca.t·neíro de Albuque~quc, rua 
Joã.o de Mello Verçosa, rua. Nova. n , 12. crespo n. 17. 
Manoel da. Silva Carvalho, rua. Nova n. 1.2. Jooo de Ari\ujo Ja.tobá, idem . 
José Luiz Ferreh·a,' rua Nova. n. 16. Leoncio B. Vasconcellos, idom. 
·Carlos dos Santos ~!a.ia. ru<1 Nova. n . 16. Antonio Joactuim Borgos , idem. 
· Joã.o da Cruz Mendes Guimarães, rua Nova João Ferreira Lima, prap l\Iarçal Pi· 

·o.. l6. nlleim o. 6. . 
Alvaro C. Maiu, rua Bom Jesus o. 58. Guilherme Bofatho, rua. Aurora. n. 155 . 
Jooo Nunes da. Costa, rua Nova n. 20. Carlos Pinto Lapa, rua do Apollo n . 22, 
VieentJ Teixeira Coimbra, rua Velha 2• andar. 

ll. 125, Manoel de Mello, Arrayal Areia. Brane(l 
Alvaro Teixeir.~Coimbra, roa Nova n. 20 . n. 22. 
Pedro Alfonso Pereira. Lamego, rua. Ca- Walfredo da Costa Fi alho, rua. Visconcle 

"'das n. 9!. Goyanna. 
Tertuliano Ribeiro, rua Nova n . 34. Jose Quinc:~s de Souza Fet't•az, rua da. Fio-
Eduardo Mirand(l., rua. Nova n. 36. ) rosta n. 39. 
Aquillino Ribeiro C. de Oliveira, rua Nova Mat•tinho da. Silva Castro, Intendenoia 

fJ . 36, u. 20. 
Arlindo José dos Santos, rua Nova. n. 36. João Miguel Borges. 
José da Costa. Ca.lUpos, rua Nova n. 40. Manoe l I. Bezerra. do .Amaral, Olinda.. 
Victorlno Alvos Maia., i.dem. Vietor José Fernandes. 
José Coelho Lopes Alhelro, idem. Ouilbermc Bastos. · 
Carlos de Sá, idem n . 42. Ullysses Fernandes, ra:~. Amorim n. 55. 
José Magalhães Bastos. idem. Thomaz Alves G1.1erra, idem . 
Manoel .Mot•eira. da Costa, idóm . Antonio Luiz da. Cunlla., i dem . 
i'orqua.to do · Souza. Magalhães, rua dos José Vieira. de Mello, i dem . 

Coelhos n. 2. Antonio Adolpbo Furtado do Rogo Torres, 
.Augusto da Costa P, D<tntas, rua. Nova. idem. 

:n. 48 . Jooquim Francisco de Miranda., rua Amo· 
.José Martins Saldanha, rua Nova o. 4.8 . rim o, 56. 

Wol. V 
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Joâ.o A. Borges e 8ill' :J., irlem. 
Eugenio Tava.t·cs Cordeiro, idem . 
Adolpho Cor.leiro, idem. 
Custodio J. Alves Guimarães, idem . 
Pedro Gonça.lves Torres, idem. 
João Xavier e Silva., illem 
Arthur Francisco Hü·a.nda, idem. 
Antonio da Síl ,·a, Bastos. 
Eduardo & Carvalho. 
Arnaldo da Silva Seneado, rua. da Au· 

ror a. 
Misael TL'ixllira de Mello, rua Primeiro de 

Março n. 8. . 
José Antonio de C.trYa.lho, negociante , t•ua 

Cabugá n. 2 C. 
Augu.Sto G. Fernandes Junior. rua. Ca.bugá. 

D. 18. 
Vicente Silva, r ua Cabugá n. 18. 
Umbelino R:tmalho, rua da. Conoordia. 

ll. 33. 
J oão T:~.v:n-es , rua Larga do Rosario n. 34, 

1" andar. 
J oaquim Araujo, rua d a. Madre Deus u . 2Z. 
Antonio Araujo Lima., rua. Velha n . 9 . 
Alfredo Gomes de Far ia, Qo Corpo de Saude. 
Arthur Gomes de Far ia, rua da Concordia 

n. 153. 
Antonio Josô Soare.3, travessa. do Livra

mento. 
ManoJl Gonçalves Simões, rua d:t Ca.dêa 

n. 39. 
Florentido Silva. 
Magalhães Junior. 
E. Lima.. 
Francisco Leandro Rocila. 
Pcd1·o do Rego Chaves. 
Livio Pereira R.cgo. 
Eduardo Nunes da Costa., largo do Corpo 

Santo n. 25. 
Antonio de Mello Costa Oliveira, rua dos 

Prazeres n. 26 • 
• Tosé Monteiro Gonzaga., ~fondego . 
Sa.tnueL Gomos de Figueir edo, Reci fe. 
Pndro Nola.sco Buarque tle Gusmão.t•ua da. 

cadeia n . 36. 
Bernardo V. da Ca.mara JunioL', r ua da 

Cadeia. n. 36. 
Car.os Xavier Paes Barreto, rua do Hos· 

picio n . 55. 
Emygdio Rodrigue~ dos Santos, Rio For-

moso. 
Antonio Odim Paes Barreto, idem. 
Miguel Francisco Mendes. 
A. Raymnndo Guedes de Araujo, idem. 
Ignacío Pereira U.o Rego, idem. 
Francjsco de G. Ramos Lins, Paço da 

Patda. 
Antonio Gusmão Ramos, Paço da Pa.trh. 
Francisco Mendes Dantas, Rio Formoso. 

. Manoel Antonio Mello, idem . 
Manoel Cavalcanti Barreto, idem. 
Fa.ustino da Silva, idem. 

José Fau sto t.la. Silva, idem. 
Antonio José Alves, idem. 
Alfredo Manoel do Nascimento. Recife. 
Manoel Baptista Costa, idem. · 
Abdia.s José Santos, Rio Formoso. 
Fraoci~co Antonio Lopes. idem. 
Antonio Fr<mcisco da. Silvu. Mai.<L. 
Goronclo de Souza Reis. Recife . 
Allplo José do Nascimento, ídem . 
Guilllerme Hallerz, hlem. 
Jorge Limo. . 
Octa.viano Figueiredo de Jl1tjneze:; . 
Manuel Dias, pa.teo de S. Pedro n. 4 . 
Altlno de Almeida Lima, travessa C. San-

tos n. 24 . · 
T:ane~·edo do Lima, rua da Imperatriz 

a 2.2. 
José Aug~to Pel'eira da. Luz, ruo. Pedro 

Affonso n . 60. 
P . Llyme, praç<~ Maciel Pinheiro. 
Zoroast;ro da Hoeha., rua Tobias Ba.rteto 

n. 48. 
Olympio GaJvã.o, Col'reio. 
Amtíchano Ferreira da Silva, Correio. 
Bellorophonte Cha.ve3, Correio. 
Francisco Perneto, Correio. 
Manoel Baptista E. de Souza, Correio . 
Jose Al herio Ferreir<~ Dias, rua da. Cadeia 

n. 54. 
Hermellu F. Rodt•igucs Freire , rua da 

Prainha n. 44. 
Tbomll.:z: Henrique Cameiro de Almeida, 

rua Coronel Suassuna n. 84. 
José Pereirn. Ramos, Penha. n. 9- 1•. 
Sa.rouel Lins, Ma.nguinlw n. Hll. 
Manoel Joa.quim Ferreira,Entendiscon n.59. 
Sebastião P l'azeres, Cha.con n. L 
Annlha l P . Moraes, Santa lUta. n . 58. 
Damião Vieira Silva., pateo do Ca.rmo n . 2. 
J. H.odoa.Ldo, Saba.s Valent ina. n. 18. 
Euzehio Luiz Bahia, Visconde de Goa.mea 

n. U 5. 
Adolpho Sol:l.no Campos e Silvo., coronel 

Sun.ssuna n . 93. 
Rica.l'llo R.odova.Lho, Contenda. n . A. 32. 
An toniG Alves Maia, rua. da. Ca.deia a. 13. 
Hllrmogenes T. Ca.rvalho, Soleda.de n. 84 B. 
Manoel MM•tins Boncl.eux, Ca.punga. , 
Fra.ncireo Cancio da. Cunha, Sa.ut' Anna. 

n. 81. 
Lu iz C ar los de Souza. Ga!.'doso, Livt·a.men to .. 
Joa.quim Araujo Filho, rua. Apol.lo 34. 
Ft•ecl.erico Pinto Ca.rva.lheira., l'ua Bemfl.ct1. 

n. 22. · 
Sergio Luiz Pereira. de Andrade, con·edor 

do Bispo n. ll . 
Henri<!Ue Cal.'va.lheira, 1·ua Bemfica. n. 22 •. 
João L. Ba.:ptista. dos Santos, rua do Bom .. 

ftm, O límla., n . lO • 
Eulogio E . Antunes, rua. da Intendoucia .. 

n. 15. 
O~ca.r G. do Ama.ra.l,rua União n. I. 
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Tenente José Miguel dos Suntos Jnnior, 
Rom Jesus n. 44. 

Anni bal B;Lptista l\:íoreira, idem . 
José Antonio da Co8ta. Mattos, rr:a. Brum 

n. 82 . 
. João Antonio de Mattos, idem. 
Manoel Durão Fernandes, r ua da Crltz n .5, 

1• andar . 
João J11;;tino Vaz Manso,rua da. Cruz n.4.4. 
Francisco Feliciano Barza., run, d<l. Cruz 

ll. 4i. 
João Xaviet· de Menezes, idem. 

· Emílio Priamo <ia Silva, rua da Cruz n.43, 
2• andar. 

Sa.mu·~l Torreão,r ua do Príncipe n. 5 A. 
Raul Estevão Ferreira de Moraes, rua de 

Santa. Rita Velha n. 58. 
Oscar Teixeira Bast os, Alto da Torre n .8. 
Leodegario Padelpu Oliveira, Olin da. 
Carlos Falcão, Varzea. 
Antonio Carlos Borronoo dos Santos , pr aça 

<lo Paraizo n. 20 . 
Carlos Bessoni, estrada de Belem n. 8 B. 
Alfredo de Madeiros Guimarães, Beberibc. 
Owoongohgten, rua Real do P'()ÇO n. 9. 
Raul tle Castro, En tronca.mento n. 35. 
José Gomes de Oliveira, Ponte Uchôo. n.24. 
Augusto Victor Martins, lente d:t Escola 

de Engenharia. 
Ernesto Brotherbood Junior. rua. Sete de 

Setembro n. 15 B. · 
Caetano de Faria Neves, Beberibe. 
,Toao Oliveira M galhães, rua fm])erial 

n. 258. 
Romulo Estevão de Oliveir~1, ladeira da. 

~Iisericordia n. 10 . 
João .Guilherme da Silva Braga, rua. 

Dr. Prudente de Moraes 11. 2, Ol lnda. 
i\fario José Fernandes, Espinheiro. 
Agostinho Filho, V . Goya.nna n. 107. 
Paulino Lins Galda.S, r ua V. Itaparica n .34. 
José d<\ Cunha, S . .Tosé do Rlba Mar n . 51. 
Rodolpho Ara.ntes, .. Olinda, I'Ua dos Mil11· 

gres ns . .2~ e 24. 
Cesario Nobre de Almeida Castro, Por 

nambnco, r ua Velha n. S. 
Carlos Nunet Ferreira Coimbra, Pomb:l.I 

ns. l3C e 130. 
Antonio Martiniano Gomes, rua da Inten

(tencia n. 3. 
Amaro VaJ.eriano de Mello, Beberibe. 
Sal vadol' Diana :Ma.1•cilio, rua. Pescaqor 

n: 1. 
Eduardo Magalhães, Campo Grande. 
Marce!lino Cordeh'o, rul.l. Conde dc• Boa 

·vista n. 24 · A. 
Augusto de Queiroz Guimat·ães, Bcbcribo 

Sobrinho Junio1·, B 13 de Maio n. \. 
José A . de Sot1za. Trª'vassos, rua Viconde 

.tle Albuquerque n . 84.. 
Guilherme Pi nta, rua. .Joaquim Nabuco 

n. 22. 

Procopio Fr:\nci.sco do Moraes, l'u:J. dl1.~ C<, l
çadn.s n. 50. 

Raul Gomes Lea l, rua. Marqucz do Horv~;J 
n. !Oi. 

João Antunes AlYcs da Silva, rua Marquez; 
d.e Olinda. 

Aschitriclino Augusto Mellando, ru:t do:j 
Poscadores n. 1. 

Antonio Carmo de Lyr:t e Mello Filho, 
run. 13 1le Maio n. li, Olinda.. 

Miza.el da Cruz Rihciro, rua Antonio Gat•
noiro n. ll6. 

Ameríco Jacques de Oliveira, Ca.x<mg<l. 
Francisco de Gusmã.o Accioly, rua. Passo 

da Patr ia n. 43 . 
JoSé Guedes Cort•eia de C\1ello, rua do;; 

Ossos n. 48. 
Francisco Hrnes.to Paes de Lima, rnto. 

H. Dias n. 8. 
Thomàz Seixas, Poço da. Panclla n. 28. 
F r ancisco Olegari.o de Vasconcellos Ga l· 

vão, r un, Aurora n. 109. 
. Bem vi ndo Marques do Souza, est rM.a. do 

Mon tcit•o n . 75. 
JosG Seneas, Graça. n. 1. 
Augusto Silva, Soccorro. 
Rodolpho Canclo do Rego, ru~t União n. 2i. 
João Aureliauo Pereira de Lucena, rua 

Primeiro de Março. 
Alipio Bezena de Mello, rua D. do Caxias 

n. 60. 
J. Soares da Costa. o Silva, ruu, Velha n. 

98 Boa Vista. 
Alvai'O d<1. Silva Borges, l'Ua Pernambuco 

u. 14 Graça. 
R.aymundo Seixas Filho. rua Joaquim Na.

büco n. 34 Gra.ça. 
José Franci:-;co Coskt, rua Zumby n. 2i, 

At'ogu.do. 
Eugenio Teixeir<"~ Coimbra , rua F. Vieira 

n. 33. Boa Vista.. 
Jon•1uim Augusto Ca.s<>,do Lima, rua Vis· 

conde de Goya.na o. 50. 
caetano de Sii. Moreil·a, rua velha. n. 88. 
Dagoberto Lobo, rua do Sol n. 49. 
Alr.·edo Ferreira. Lobo , rua Fernandes 

Vieh•a. n. 4. 
Antonio Baptista ~ugucira, Caminho Novo 

n. 78. 
João A. O;uupello, Torre. 
Regina F. Carvalho Filho, rua da Saudade 

o. ss. 
Luiz Cesnl'io da Mello, Dous It•mãos. 
Antonio da Rocha Poutnal, :Magdaleua. 
José Marcos Lima, rua. Barão da Victoria 

n. 45. 
Francisco Castro Si! vu., rua. Ba.L"ã.o da Vi· 

otorla. n. 32. 
José Braga, Olinda. 
José Francisco Ma.mede A. , Olínda. 
Guilherme de Paula. Lopes, Encruzilbada, . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 13: 16+ Página44 de 46 

·156 

Alfredo Liba.nio de Figueiredo, rua. ·das 
Cruzes n. 16. 

Joaquim VeHoso d3. Silveira Lopes, Olinda.. 
João Raul do Mello Santos, Campo 

··Grande. · 
Hermocrenes dos Santos Ne1 es, D. Coelho 

cn, 24, Ollndo.. 
Alfonso dos Reig i\L Ribeiro, Espinheiro. 
,João F'erreira. Ma.1•tins Ribeit•o, Espinheiro. 
João Clementíno MontarL'oyos, Olinda.. 
Justino Joaq ulrn das Chagas; Feitosa. 
Eugenio de Mello, tra.vessa Seb:JStião Lo" 

.pes n. 24. 
Antonio Duarte Pereira, Beberibe. 
Victor Orgolio de Oliveira. ~'eitosa. 
Man~>el Cavalcanti de Albuquerque, Fei-

' tosa.. 
Va.ldemiro Demotrio da Rocha. Wandcr-

"ley,Olinda. 
João José (lo Sou:~;o, Motta., Olinda.. 
Henrique Fcli11: d.e VMeoncellos, Recire. 
Heraclio Rabello, Hyppodromo. 
José Ma.chado, Hyppoaromo. 
Mariano Souto, OJinda. 
João Pa.es, Santo Amaro. · 
Felismino Nogtieira. de Souza., Turl'e. 
Rufillo Nunes Sette, Hippodromo. 
João Theophilo da Costa, Ma.nguinhos n. 2. 
Arsino Pontes, ru<L n.eal Poço n. 18, Casa. 

.Forte. 
Manoel José da Silva, l'tta. Progresso n. 4. 

Boa. Vista.. 
Hemique Gui.lhermc Steflle, S. Gonçalo 

•,u. 6. 
Jo;e da Souza Leão Pereh•a Vianna., Ja

.boatão. 
Mario Gomes do Mattos, G1•uça.. 
Fl'ancisco AntoníD Gomes d~ Mattos, Boa 

Vista. 
Eduardo Pinto Riblliro, RiMhuelo n. I. 
Tito Livio da Silva., C. B. Vist:~. n. 240. 
Josfi Antonio de ltamos Junior, rua Olym-

pio n. 9. 
A ngusto de Serpa Ferraz, rtta S, Josê 

n. 38. 
Josua Marinho Pm•oira., rua S. Miguel 

• n_, 105. 
Ane.nia.s Gonça.l vos Coimbl'll., rua Enten.den· 

cia n. 7. 
TibUl'CÍV Rodrigues ue F~·anoa Caldas, l'Ua 

. Marquoz do Olinda. n. 47. 
Manoel da. Rocha Pontual, Engenho A.mo

l'oso, Amarogy. 
Americo M·agaote, rua Primch•o de Março 

n. 5. · 
Francisco Jorg~ da Rosa, rua. Oitenta e 

Nove n. 29. 
Manoel Arthur de Barros Cunha, rua 

Americo Dia.s n. 1 A, Affllctos. 
Julio C. Ottoni. 
Eva.risto de Souza Ferreira., r11a. Quinze de 

NovembrQ n. 28, 

João Cal'doso Dua1·te de Fig uciJ•aJo, ·.l'Ua 
Zumby n. 3:~. ' 

Ba!biaa do · ouvelr~ Ferreb·a., rua Quinze 
de Novembro n. 28. 

Joaquim R. Vianna Bayma, ru<1 Quinze de 
Novembl'o n. 28. 

José Adolpbo Silva Ramos, rul Quinze de 
Novembt·o n. 29. 

J"ão José S:tl.d.a.nha, tmvessa S. J osé n. l ô. 
Ft•andsco Fra.goso Fílb.o, ru:L do Hospieio 

n. 5~. 
Manoel Gontil da Cost a Alves, Casa. Ama

relia. n. 66. 
Leonal'do .Tovelino Silva, rua. dos·Pra.zeres 

u. 14. 
José 1\li:ls Barbosa d(l. ~Uva, rua. v. Ne

greiros n. ll8. 
José lzid.o1·o de Ab1·eu, Beberibe. 
Jel'ernias Gomes de Mattos e SilYil., rua (La 

Gloria n. 136. 
GuilidtHUO Lins ca.t.las, Bjberibe. 
J. Vlc!Jo.tc, Recife, 
Ignacio de Barros 'Vanderley, Afogados. 
João &ra.rinho Falcão, rua. da União n. 69. 
.·\ntonio J, Lins Reis, ru:t da Santa Cruz 

11. 72, 
Francisco ~ogueira de Mello, rna. Amelia. 

n. 2A,Capunga.. 
1Ia.noel Pedro Ta. vares de Mello, rll.:~o Direita. 

11. 49. 
Nlanocl Menezes Corrêa de "\raujo, rua de 

S, João do ~\.r1•a.ya.l n. 25. 
Antonio :M. Pereirn. Vianna., rua. de Ca· 

xa.ngã. n, 2. 
Julio ~la.ranhli.o, rua Quinze de N1>vembro 

n, 21 
Turiano Ca.mpello, rui\ Quinze dl:l Novem· 

bron. 2l. 
Paulin() de Sou:~;a Lima, rua. do Ta.qua.ry. 
Manoel Dantas Bastos, l'lll\ do S. João 

n. 69. 
José Pedro da. SilYa, Reoife , 
Rodolpllo Gomes Vianna, idem. 
Fraoeisco José Freire dos San tos , S. José. 
Gregorio Barboz(l. da Silva., idem • 
João Klia.s de Moura, Tigipeó. 
Artbur Ribeiro Roma, Olind3. 
Antonio rta. Silva Ramos, rua do Co nde da 

Bõl. Vist~ n. 57 A . 
p, Poutes Vit·ão, 1·ua· do Gazometro n . 7. 
Bernardo Ricoe Franco, r ua do Viga.r io 

n. 27. · 
Luiz Martins da Costa, travessa. do Costa. 

n, 43. 
.\nton!o Tiburcio Rodrigues Neves, praüt 

do Cordeiro n. 35, 
Alberto de c. S[t Ba~•reto, rua. do Gazome· 

tro n. 5, · 
Coronel Fra n!!iS!!O Xt~.vier dos Sa!ltos, ·rtta. 

do Riachuelo n, 8. 
José M, Botelho. rl!a. da Aurora n. 155. 
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· i\f;J.nocl Bernarilo do Ca.rmo Fc!'roira, r ua 
do Rosario n. => . 

·. · João Machado Botelho Sobrinho, t'ua do 
Campo Alegre n. 6. 
·. · José da Veiga P J 3SO<t , praça. do Com- · 
morcio, resideneia t•ua da :\1o.ngueira. n. 6. 

· Mt\ooel José da. Costa Filho, l'tn <lo Hos
pício n. it4. 

Vicente Albuq'tJCI'que, t•ua Ft\gundns Vieira 
il'. '33. 

Bacharel Antunio Ya lc 1ç<L, Oliuda, r 1n de 
~--Bento n. 5. 

ltodolpho José d<t Silva , O:ind:l, Hebel'i bt>. 
Carlos A. Bento, Apipltci() . 
Leoael Augusto Forreitnt, Jaboatão, Ti-

gipió. . 
Henrique P. de Quei t•oz, Bo;t Vista . 
José Fet•reir<~. Guima t-ã.os, largo de S:tnto 

Antonio, Recife . 
O.;;car Lemos , rua do C. da Bo:~o Vista . 
.T~ de F. Antunes, rua da Saudade n. S, 

ltcclfe. 
·Antonio H. da Cunha Oliveira, Atllictos. 
Joaquim Sove Gonçalres Ferreir<~., S . José 

do Maninho. 
Leopo ldo Augusto de Oliveira, Affiictos . 
-loão Moreira de Rcze11dc, rua. do Rosario 

n. 36, 
Demetrio de C1.1ldns Bt•andão, ruo. <l(l. Cou

cordia n. 137. 
Ferreiro. B,·andão, rua Ro;>a, e Silva o. tH. 

· At•mando Galvão, r ua do Cotovello n, 3i. 
Custodio Fe1•roira Moutinho, rua Alegt•ia. 

·n. s. 
Alvaro Rego Netto, rlla. do EspinhciL·o . 
Jolio Flo"ripes Dias B :lrl'<itto, t•un H. de 

::: . Bot1a n. 24. 
. José Rodt•igues do Sousa., ru(l. i\fnrquez do 

O linda. u. 5 1. 
Pedro Carneiro da. Luz, r ua. t!o::~ Guaro.· 

mpos. 
Manoel Fernandes da Silva., rua. Marquez 

de Olinda. u. 3, to a.ndar. 
Julio R1.rba.lho U. Ca.valcanil, t•ua. Conde 

Jl. Vista n. 24 K. 
José Antonio da. Ct•nz ca.stro, l'Ua. Coronel 

Sua.ssuma n • 16'.1 . 

I<"ADIUCA LAPA YI>Tl'E 

Tenente Jos6 Fernandes Bezerro . 
José Antonio Gonçalves Penna. 
Antonio do Rego Mal'tins, 
.Julio Augusto e Si h· a.. 
Na.nooJ Joac1uim Pereira. Junior • 
. Jos<l Vi ta tino dos Santos . 
. Joio F . Nascimento. 
Agostinho Geminia.no Pereira dos Síl.ntCiil . 
Heiaa.ldo dn. Cunlla. Tcrrelio. 

Severino Nunes Vianna, 
Luiz d t! França dos Reis. 
Leooda. Pereira da. Sil Vt\. 
Manoel Barbosa. de Araujo. 
Theodoro de Araujo o\.quino Ccsal'. 
Lniz ·Corrêa da Silva. 
F ru.ncisc.:> Rei;. 
Maooel .Cleto do castt•o. 
Cyri tlo Florencio 1.i<t Ga.ma.. 
Severino Eu>torgio de Souz•t. 
Abdia.s Henrique Pe•·eira . 
Josli Liborio du Freitas . 
Miguel !~ lias Poreil">\ . 
João Josó Cavttlca.nli. 
José La.ul'iano da. Síl v a.. . 
EL·ncsto FlOl'encio de Abreu X.a vicL' Ramos •. 
Roberto Lyra. Sar mento. 
Ft•ancisco Mendes de Almeida. Lima.. 
Gttldlno Pere ira. ([os Sa.ntos. 
A ntonio Josó do Mont e. 
Cosme Damião Guitllormo santos. 
Fra.ncelino de Bat'I'03 Corrêa . 
Aureliano do R'.>go Cavalcanti. 
.José Dias de Almeida . 
F llrtttnato Do1•val. 
.Toão Maria. do E;pirito S<l.nto . 
Dionilio Souto A.lves Monteir o. 
Antonio Paes Barbo~a. Filho . 
João Ba.pti~ttt de Medeiros. 
Severino Satyro Mendt!s. 
J oão Baptista Duarte de Figueiredo . 
Luiz de França Souza. 
Sovel'ino Nunes .Dourado. 
Josê Nunes Do orado. 
Tbeodol'ico Perelra Luce na. , 
Augusto Costa. 
Manoel de Carvalho Sa.ldanha.. 
Ctomentino Rodrigues de Moraes. 
José Loul'onço de Almeida. Bê. 
Sobe.stiãQ Cllr i3tovão do Oliveira BlU'ros •. 
Julio Cacta.no Fa.t•gom . 
Manoel da. Stlv:t Guima.rãcs. 
Jo:io Apriso de Freitas. 
Mt~nool s . Dias. 
Antonio Mar~ins. 
Manoel Carneiro Rodrigue~ . 
Luciano Souz<t Leão . 
Josó Dias de Freitas . 
Raul de Souza Ru.betlo . 
Justino Peroh'!L AlhuC[Uíll'rlne. 
Pedt•o Juvena.I. 
Joaquim Fclix Cat•valho. 
Vlctorlno Manoel Alves . 
Antonio do Almeida BEt.rbos11 . 
J osé Caetano Borges. 
Candido Josó de Albuquerque, 
Antonio Fl'1l.ncisc() Justo • 
. João Manoel Pin10 Cha.ves. 
João Fel'l'eira da Síln . 
Joaquim T. Vieira. • 
Ilde l'ooso José Fia lho A.··'.l • • 
Mn.ximo Ferreir a. Sa.ll<'f. 
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Olympio Nery Ba.rretn 
~'la.noel Al vcs Silva .. 
Amaro Dutra. 
Francisco Romar,') Ba 
Felippc Sa.ntiago E,:,~a.::.
Augusto Vieira da. Clwb 
Joã.o Pereira dos Santos , 
Godofredo Martins Costa. 
José Curpertino dos Santo: 
Joaquim Antonio de Faria~. 
José Pedro da Silva. 
Pedro José de Oliveira. 
Emílio Xavier de Oliveira. 
Francisco Sa.lles Cavalcante da SL1 

João Chrysostomo da Cost:~.. 
Alexandre José de Arantes. 
João Maximo da Motta. 
João de Souza Pontes (g<wente). 
Livino Joa.quirn de Castro. 
Silvino da Silva Pontes. 
Diogenes da Silva Fraga. 
:VIanoel da Silva. Pontes. 
Alfredo do Rego Martins. 
José Pinto Ribeiro. 
.Jucundino Galvão. 
Antonio Bemvindo da Silva. 
José Juliano Loureiro. 
José Ezectniel. Mal'ques da Silv:J,. 
José Pedro Sant'Anna. 
Francisco Soriano da Silvn.. 
::\1anool Antonio Gusmão. 
Arthm Jorge Diniz e Sllvn.. 
Antonio Marcellino Napoleão de Siqueira. 
Flavio Fortunato da SiLva Lins. 
José,da Silva Ba.1·hosa. 
Ra.miro da, Silva Lircol. 
Josó Dantas da. Silva. 
~lat•ciunilo Jusé Vital. 
1Iigucl Antune.:; Coelho. 
Ca1•Ios de Menezos. 
Antonio Pinto Cavalca.nti. 
:Manoel Francisco Pcst<.tn<"t. 
,\ntonlo de Souza Pontes. 
L<.td.islJ.o B. da SiLva : \t meiJ<t • 
Francisco do Assis ~\.lves Monteiro. 
Manoel Joaquim da Silva.. 
.José Pe ll'O da Silva • 
.Miguel Archanjo de Almeiàa. 
Jacintho Mo1•eira. 
Manoel PaschoaJt. 
Braz Lalll'indo da Costa,. 
Antonio A. campos Bello. 
.José Terra. Veiga. 
Mariano A. dos Santos. 
André Avelino dos Santos. 
.loão Baptista de Lima. 
João Bernardino de Senna Guima1•ães. 
José Alves de Moraes. 
Ch!'istovao Brechenfeld Vieira Silva. 
SeYerino Antonio de Arruda. 

Francisco Caetano Januario. 
Miguel de Souza Pontes. 
Antonio Carlos Ferreira (tenente-coronel). 

O St•. P1 .. esic:len te-Fica a discussão 
adiada pela hora porque ha oradores in
scriptos. Tendo se dado a, hot•a, designo para 
amanhã <1 seguinte ordem d.o dia: 

Vota.çfi.o do projecto n. 107 A, doste annu, 
do Senado, que dá novo regula.mento orga
nico a.o Asylo de Invalidas da Patria (3n. dis
cussão) ; 

Continuação da 2a. discussão do projecto 
n. 121 A, de 1904, do Senado, tm·na.ndo obri
gatorias em toda a. Republica a -vaccinação o 
revaccinaçi o contra. a varíola, com pa.recer 
da Commlssã.o de Instrucção e Saude Publica 
e substitutivo do Sr. Deputa.do El'ico Coelho 
(arL 3°); 

Discussão nnica do projccto n. 161, de 
1904, a.pprovando a Con v·enç~ão Sanitarla In
ternacional, concluida nesta Ca.pita.l aos 12 
dias do mez de junho do corrente anuo, pelos 
de~egados do BrazH c das Republicas Arg-en
tina, do Uruguay e do Paragua.y, com os 
pareceres das Commissões de Instl' ucção c 
Saudo Publica e de Diplomacia. e Tratados ; 

3" discussão do projecto n . 1:13 A, do 1904, 
do Sonu.<io, conced.enüo i.l D. Jttlicttt Dela
mn,re, emquanto solteira, o montepio deixado 
por seu irmão, o c~~pWi.o Lle ma.t' e guerra, Ro
drj go Antonio Dela.mar · ; 

2:\ diticussão do pt•ojecto n. 327' ue 190.3, 
autol'izando o Pode1' l~xecutivo a. fazer rever
ter em fa. vor de D. Amalia. Paulina Rodri
gues Sil-va, irmã do capitilo João Sabino Ro
cJriguc~s Silva, a par-to da. pensão que cabia á 

. sua f •dlecíd::l. mãe D. Zclindu, Maria Mendes 
ua·Sil vu., concedida por decreto do Governo 
Provisot>io de ll de outubro de l890 ; 

2a discnssiio do }n•ojocto 11. 88, de 1004, 
concedendo a D. F'lum Queiroz da. Camara 
Liraa., vit1va elo coronel honol'ttrio do exer
cito Frederico Augmto dn, Fontoura Lima, a 
pensão u.nnucd tle l ::200$000 ; 

2a discussão do Pl'ojecto n. 168, de 1904, 
autortzanclo o Poder Executivo a abril• ao 
Ministerio da Industria, Viação e O bras Pu~ 
b\ica.s o credito extrn.orllinario de 1 :553$770 
pan~ pttgamcuto aos herdeil'os de Gentil 
Homem de Almeida dos ordeni1dos q uc dei
xou do receber como telegl'aphlsta de 
3o. classo da Repartição Geral dos Telegra
phos, da 22 de mm•ço <t 31 do dezemlJro de 
1895; 

Discussão unjca do parecer n. ~3, de 1904, 
indeferindo o requel'imento em q~~ D. Maria 
Plnto de Arn.ujo COl'l'êu. pode urna. pensao ; 
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Discussão unica do pttl'ccer n. 24, de 1904, Ide 2aclasse com abatimento de i5% na E~-
indcferinio o requerimento em que os ope- trada de Ferro Ccnti•a.l do Brazil. -
rarios da Fabrica, de Cartuchos e Arti fi cios Levanta· ~e a sessão á:) 4 horas e lO mi nu-
de Guerra pedem qne se lhes ceda,m passes tos d[t tarde. 

953 SESSÃO El\I 6 DE S;ETEl\fBHO DE iDO'~ 

Presidenc-ia elos Srs. Paula Gtti~lW1"i7es (P1·esidente) Oliveira] Figueiredo, (1° Vice-pl·c
sülentc) c P aula G~ârnarries, (P1·esidcntc) 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
respc,ndem os Srs. Paula Guimarães, Oli
veira Figueiredo, Alenca.r Guh11arães, Tho
maz Accioly, "Vandorley de Mendonçn, Joa
quim Pires, Luiz Domingues, Dias Vieira,, 
João Gayoso, Izidro Leito, Te i xcira, do Sá, 
Celso de Souza, Medeiros e A lbu q uE'rque, 
B1•icio Filho, Angelo Neto, Rodrigues Doria, 
Oliveira, Valladã.o, Domingo3 Guimarães, 
Neiva, saty1·o Dias, A1!1gusto ele Freitas, 
Pinto Dantas, Paranhos Montenegro, Ro
drigues Su.ldanhn., Horcdia de S<i., Metlo 
Mattos, Americo de Albuquerque, Erico 
·Coelho, Galvão Baptistn,, Silva Castro, Lau
rindo Pitta, Mauricio de Abreu, Viriato 
Mascarenhas, Estevn,m Lobo,.Jos~ Bontfacio, 
David Campista. Carneiro de Rezende, Bueno 
de Paiva, Leonel Filho, Berna1·des de Fa1•i<t , 
M<tnool Fulgcncio, Olyntho Ribeiro. Ologal'io 
~aciel, Wcncesln,u Braz, Bernardo de Cam
pos, Domingues de Castro, Arnolplto Azeve
do, Ferreira Braga, Paul i no Cn.rlus, Hormc
negildo de Moraes, Joaquim Teixeira Bra.n
(lão, Bernardo Antonio, Aquiuo Riboü·o, Lin
clolpho Sel'I'a, Candido de Abreu, Carvalho 
Chaves, P<tula. Ramos, Luiz Gu:1lberto, Do
mingos Mascarenhas e Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão. 

E' Hda e posta em discussão a acta. 

O ~h·. Maui .. icio de Abreu. -
S1•. P1•esidente, hontem revi muito ligeira
ra.mente as notas tachygraphicas do discurso 
que pronunciei e passaram-me despercebidas 
a.lgumas proposições que convém rectificar. 

.Umn, dellas é a seguinte: «O Congresso 
Nacional ainda discute o projccto qne con
solida c melhora a m~tteria stricta rofercn te 
áquelle artigo constitucional citado.» 

Ora, o Congresso não póde ampliar nem 
restringir ma teria constitucionnJ ; devo re
portar~se sómente á materia stricta. 

P ortanto, o que c n disse é que o Con
gresso Nacional ainda discute o projecto que 
consolida e melhora a legislação vigente 
referente <.t materiét, stricta daquelle artigo 
constitlJCional citado. 

Tam1)em ha incorrecção no seguinte pe
riodo: « Peço ú honrada Cornmissão de Ma
l'tnlm e Gnorra que examine attentamente o 
decreto de 11 de setembro de 190 l , ~:o b 
n. 785, com o fim ele 'VOl'ifical' si elle deu 
compctencitt ao Podor Executivo para. am· 
pliar as disposições exclusi va,mente rola
ti v as ao e hcfe do corpo de S[tntle da marinha 
c chefe üo serviço da phat•macia ; na amr•
mativa, devertt propor um substitutivo que 
eu a.cceitaroi. » 

Não na affirmativu, rnas na negativa, llOl'
que si a, OommissKo julgn.l' que o projecto ,j 
inconstitucional é que tem razão de sm o 
substitu1;ivo. 

São ossus as rectiíicaç~õus quo eu tinJw. a 
fazet• para tornar mais cli.LI'OS os concei.tos 
que crnitti qun.nllo jnstiflqul3i o meu pl'o,jecto. 
(Jluito bem.) 

o Sr. Dricio Filho-S!', Pr·csi
donte, "cnho fazer uma, reclamaçfio sobro a 
neta, relatiY<t ao üi::!Clll'SO hontem aqui pro· 
ferido pelo illn::;trado representante do Rio 
Grande do Sul, o Sr. Barbosa Limll., a pro
posito do projecto que estabelece a vaccinn.
ção o a. revaccinação ohl'igatorias. 

Ha um aparte, Sr. Preside.nte, incluído no 
discurso de S. Ex., que me rec01•do bom 
haver proferido; é o seguinte : 

«E' de admirar que a carne dessa gente 
não venha a. ficu.1• salgada como a de 'r ira
dentes.» 

V. E:x. comprchende que esse aparte não 
poderia. ser pl·oferido no momento em quo 
consti1 da integra do discurso de S. Ex. 

Veja, V. Ex. Dizia o orador: 
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«Para não se reproduzirem casos como o da 
menor Iracema, o meJico dE>sinfectadot• será 
obrigado a fornecer provas scicntificas da. 
inocuidade da.subst:tncia empreg~da nadesin· 
fecção, si o dono da casa exigir. 

O S1·. B1·icio Filho-E' de a(lmirar que a 
c::trne dessa gento não fique salgatltt como a 
de Tiradentes.» 

Comprehende V. Ex. que esteaparte tem 
cabimento no logar onde haja rcfex·enci<:t á 
attítude, à resistonci<:t c ás penas commi
nadas. 

Outro ponto da reclamação vct•.sa. sobre o 
modo imnerfeito por que estão redigidos llous 
outros apartes meus. 

Limitar-me-hei <1 ler as rectificações feitas, 
·pedindo a V. Ex. quo dê provUencias para 
que essas emendas indispcnsaveis sejam 
feitas. 

As rectificações são as seguiu tes. ( Lf!.) 

Veem á Mesa as seguintes 

RECTIFICAÇÕES 

No discul~so pronunciado hontern pelo Sr. 

E' lido e vae a imprimir, para entr'ar na 
ordem dos tra.balhos, o seguinte 

PARECER 

N. 26-1904 

Concede licença po1· p1·azo inde~·teJ·minado ao 
S;·. Deputado Antonio de Pad1.w Assis Re
~ende pa1·a, em. h'(t/(tmento ela sua saude, .. 
1·etim1·-se para fora do paiz 

Em requQrimento que foi presente á Com
missão de Petições e Poderes, o Sr. Deputado 
Pa..dua Rozonde solicib. licença por prazo in
determinado pa1·a q uc possa ir para fõra do . 
pa.iz, em tratamento da sua saude sensível-· 
mente alterada.. 

A Commbsão entendo que deve ser con-. 
cedida a licença pedida. 

Sala das Commissões, 5 de setembro de 
1904.-Felix Gaspa1·, peesidente interino.,. 
relator.-Sâ Freire.-Eusebio de Andrade. 

São lidos e vão a imprimir, p~ra entrar· 
na ordem dos trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 170 - 1904 
Barbosa Lima, a pt•oposito do projecto que 
estabelece a vuccinação e revn.ccinação obri· Concede ao teleg1·aph·ista chefe da Repadiçtfo 
gatorias, sejam feitas as seguintes recti- Geral dos Teteg:aphos, Alvcwo Noya Soa1·es, 
ficações: um anno de ltcença, com ordenado, e?i?. 

prorogação daquella em cujo goso se acha. 
pa1·a ttatcw de sua saude Redija-se a.ssim o seguinte aparh da 2"' co· 

lumna. da pagina 1 . 934: 

« O Sn •. Barcro FrLno - Elle apresentou 
dous argúmontos: 1°, que esse sei•viço de 
hygiene era. federal e, portanto, a compra de 
ratos tanto :podia ser de ratos daqui, como de 
fóra; 2'\ c1ue, no aviso em quo se declarou 
que se compravam ratos, não se disse qual 
a procedencia dos mesmos. Estribou-se nesses 
dous urgumentos e obteve habeas-cor·pus.» 

Rodija.-se assim o ultimo aparte da 3u. colu· 
mna da pagina 1 . 939: 

« 0 SR. BIUCIO FILIIO-HtL dias foram dos
infectar u::no. casa na praça de D. Antonia, 
na subida da ladeira de Paula Mattos e 
aproveital'aW a occasião fltzendo a de~i~
fecção de todas as c!\sas · da praça. 03 mora
dol'es fot·am :postos na. rua o pa.ssaram todo 
o dia apanhando chuva.» 

Sala. das sessões, 6 do setembro de 1904.
Bricio Filho. 

Em seguida é app1•oyada. a ac~a da sessão 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

Em officio n. 68 do Ministm•io da Ind.us -· 
tria., Viação e Obras Publicas, foi remettidr,.· 
a esta Camara a petição em que o telegra
p11bta chefe da Repar•tição Geral dos Tele.
g'l'ahos, Alvaro Noya Soares, perie um anno 
de licença,. com os rQspoctivos voncirnen-· 
1m, }lara. tratar de sua saude. 

Devidamente into1•mada pelo dircctol' da 
repartição de que o peticionario iàz pal'te. 
a petição vom taml>em instruída cmn os 
attestados de tres facultativos, accordos no 
diagnostico cltt n1olestia,, reputando-a grave,. 
o em necessit!\r o peticionaria de longo 
tempo para tratar de sua saude. 

A Comrnissão de Petições, attenden<lo ao 
allegado, é de parecer que a Camara adopte 
o seguin.te pr•ojecto : . 

O Congresso Nacional resol ye : 
Artigo unico. Fica concedido um anno de· 

licença, com ordenado, para tratar de Slla 
saude. ao tclegraphista cheftl da Repartição 
Ge1•al dos Telegra.phos, Alvaro Noya Soares ;. 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissõe.s, 5 de setembro d€1' 
O S~:·· Alen<~a:r G_uhnariies (to 1904. - Fetix Gaspar, presidente intet'ino,. 

Secretat~o) declara que nu,o ha expediont.e relator. -Sá Jih~tre. - Euseõio de An·· 
sobre ::t meBa. cl1·ade , 
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N. lil-1904 

.Jh:!od:a o Pode;· Ea:ecuti·w a conceJc1· ao en
geaheiro Attgllsto do Reg$ Toscmw de Brito, 
sd;-clil'ector da 3a. rlivistío da Estrada de 
Pen·o Central do BJ·a;:;il, seis mezes de 
licenr.a sem vencimentos, em. prorogaçcío á 
conc:dlda pelo .Min{ster:·o da Industria, Via
çrio e Obras Puúlico.s, pcwa tratm· de seus 
iílte;·csses {úí·a do pc1.iz 

Foi presente á Commissã.o de Petições e 
Poderes o rectuerimento em que ? enge
.cheiro Augusto do Rogo Toscano de Brito. sub· 
director da 3a divisão da. Estrada de. Ferro 
Central do Brazil, pede seis mezes de _llcença, 
em prorog<Lção da que 1~10 foi concedida por 
portaria de 27 de feverCiro do corrente anno, 
do Minbtm·io da Industria, Viação e Obras 
Publicas, para tratat• dos seus interesses fóra 
do paiz. . . 

Essu. pretenção . acha-se dev1damente m
formada pelo director da.quclla v_ia-ferrea_o 
vem dirigida ao Congresso por mtermed~o 
do respectivo Ministerio,. allegancto ~ potl
ciona.rio não lhe ser poss1vcl, pot• rnottvos de 
fa.milia, voltar d<1 Europll., on_de . se acha,, em 
tempo opportuno ao exorcicw do 8eu cargo, 
antes de esgotada a primitiva licença,. 

A Commissão enten.le que deve ser appro
va.do o seguinte projecto, que subrnette á 
consideração da. Carnara : 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder E;Xecutivo auto

rizado a. conceder ao engenh01ro Augusto do 
'Rego Toscano de Brito, sub·dircctor da 3a 
(livisão da. Estrada de Fer1•o Central do 
Brazil, .sois mezes de licença. sem vonc~
mentos, em pr01•ogacão daquella em cu.)o 
'•oso se acha e que lho foi concedida polo 
~!inistorio da Industriu., Viaçã.o o Obras Pu
lllicas para tratar de seus interesses fóra do 
paiz; ~·evogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 5 de s~Jtembro de 
1904. - Felix Gaspar, pttesidentc interino, 
!'ela to r. - Sei Frei?·e. - E1~sebio de /1n
d1·ade. 

N. 172- 1904 

Pa1·ecer dtt Commisstio ele Constítuiçao, Legis
laçao e Justiça, sob1·e as emendas do Senado 
ao p1·ojecto n. 60 B, de 1903, da Camara 
rlos Deputados, que ?'e(vrm.a a organizaçtto 
judiciaria do Districto Fedel'al 

A Commissão de Con ':itituição, Legisla_ç-ão 
o Justiça da Cama1•n. dos Deputados, adstrtcta. 
·sóment9 a. optar ent1•o as idéas da P roposi
. çi~o da Camara. e as da p,·oposiçtCo do Senado, 
Bobt•o a organização judicia.ria. do Districto 
.Fede1•al, é da parecer que esh !-!cja. consido· 

Vol, V 

r(tda uma série de emendas indepenJentcs o 
s~pa.l•J.veis, que podem ser examinadas d.es
taca.tlamentc, approvadas ou rejeit~das isola
damente, respeitado o noxo dos <t:3sumptos, 
as dcpeud.encill.s logicas e relações cssencia.ns, 
e não cJmo um projecto- suLstitutivo da. 
P1·oposiçtío da Camara, que haja de sei' ap
provado ou rejeitado integralmente. 

O Sena·.l..i modifica a PJ·oposiç(lo da C<l.
liw.ra, n. CO B, de 1903,na fór-ma c no fuudo, 
ampliando-<1 e completando ~. supprimindo 
e additu.ndo, mas respeibu u cstrLictura., o 
plano geral, conservando textualmente nu
merosas disposições. Não <'!, puis. a referida 
Proposiç1:o do Senado um perfeito substitu
tivo sinão a mesma Propo$·tçtío ~a Camara 
em~ndrtd<.1., com suppressões, suustituições e 
additivos. 

Isto posto, entende a Cornmissão que deve 
da.r o sou parecer approvando a Proposiça:o 
do Senado, salvo nos pontos que lhe mere
çam reparo, e a respeito dos quaes tão só
mente exporá razões e funfla.mentos que ha
bilitem a Camara a . escolher entre as ma.· 
ter-ias que constavam da sua. Proposiçtío re
mcttid ~L ao SenaJ.o, o as respectivas emendas 
feitas por este, insertas. na presente .P1'J
posição ; e nesta conformdade, a Commissao 
passa a indicar as emendas do Senado que 
clla entendo nã.o devem ser approvadas. 

FUJ':CCIONAMENTO DOS JUIZES POR 
. DISTRIBUIÇÃO 

A P1·oposiçtfo da Camara, no seu art. 1°. 
§ 2o, ns. I c H, dctm•mina v a que os juizes do 
civel e do commercio funccionariam por dis
tribuição, e os de orphãos e ausentes J?Ol' (Us
trictos ; mas o Senado resolveu d1 vor·sa
mente, disponclo no art. 3°, para.gra.pho 
unico, da su<t Proposiç<To que os juizos func
cionem po1• livre escolha. dos litigantos. 

Entondo a Comniissão quo a emenda do 
Sena.du deve ser rejeitada, porque a systcma.
tica distribuição dos feitos é de evidentes e 
arandes va.ntagons para o serviço da ju~tiça, 
~ohibc preferencias que podem ser prejudi· 
claes aos interesses publicos e das partes, e, 
até certo ponto, equipara. o trabn.lho dos 
juizes, evit::mdo que fiquem sobrec~rregados 
uns, emc1uanto que outros relat1va.mente 
ociosos. 

Assim, pois, o paragL•a.pho uni~o do art. 3o 
deve !1car nos seguintes termos : 

Paragrn.phounico. O~ juizes de direito. do 
civcl os do commercio, o da p1•ovedorm e 
rcsiduos o o dos feitos da. Fazenda Muni
cipal tecm ,jurlsdicção. om toJo o Distl'ict?, 
funccionando os do ctvel c os do commerc10 
po!? distribuiçfi.o ; os de orphãos e ausentes 
e os do crime tecm jurisdicção em cletormi
nu.llas zona~, compreh~ndenJo ef3tlS dua.s Olt 

fi 
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ma:s pretorias, on a extensão territorial 
que, de accordo com as necessidades da 
administração da . justiça, o regulamento 
desta·Iei fixar. 

Nas jurisdicçõos quo comprehendem duas 
ou mais varas, cada, uma destas ê designada 
por um numero de ordem. 

ORGANIZAf.'ÂO DO TRinUNAL DE 2P· INSTA.N'CIA 

Ha grandes divergencias :1 este respeito 
entre a P1·oposiçiío da Cam11ra e 1l do Se
nado; entende, porém, a Commissão, que a 
organização dada pelo Senado é prcferivel, 
oxce:pto em um ou em outro ponto, como se 
va,e ver. 

A Proposiçtío da Camara muda para Tri
bunal de Justiça o nome da Côrte de A ppel
lação, eleva a 15 o numero dos desembarga-

. dores, divide o Tribunal em duas ca.maras, 
uma civil e outra commet•cial, presidida 
cada qual por um presidente e subdividida 
em duas turmas ; esses dous presidentes 
com o presidente do Tribunal formam o 
Conselho Supremo; é impedida por tres 
annos a reeloicão dos pl'esidentes. . 

attribuidas pelas emendas do Senado. Desde 
que lut duas C11maras organizv.das do modo 
por que as fez o Senado, não hi1 r:1zão para. 
que umn, dellas deixe de ter o seu pre;)i~ 
dente propl'io, assim como não ba motivo 
·piausivel para. que n11 formação do Conselho 
Supremo entre um juiz do graduação infe
rior aos outeos dous. 

A eleição dos presidentes, pela fórrna esta
belecida na P1·oposiçcío da Camn,ra, é sem 
duvida preferivel {L do Senado, po1·que faei
lih o revcs::~.menta neste cargo dos m:1.gis
trados mais competentes e torna mais livre 
i1 escolha, evitando quo, por um sentin1ento 
do consideração ao desembargador elelto. 
os seus collegas lhe renovem conr.inuamonte 
o ma,ndato, embora esteja,m convencidos da 
conveniencia de f« zel-o substituir. 

Portanto, o teor do art. 4° deve ser este: 
Art. 4. 0 A Côrte de Appellação é com

posta de 15 juizes (desembargadores), um 
dos quaes, eleito por seus pares, exerce por 
um anno o ca.rgo de presidente, não podendo 
ser reeleito sinã.o depois de decorridos tres 
annos. 

Tem jurisdicção em todo o Districto e 
divide-se em duas camaras, com a designação 
de prlmeiea e segundn,, presldiua cada. umv. 
poe um do seus membros, eleito pela mesma 
fórma e polo mesmo tem110 que o presidente 
d.o Tribunal, e formando os tre.s presid:ntes 
um Conselho Supremo. 

ATTRrBUIÇÕES DE ESCRiVÃES 

A Proposiçao do Senado mantém o nome 
da Corte de Appellação, o numero dos desem 
bargadores, a instituição de um presidente 
e um vice-presidente que, com o dcsem
bal•gador mais antlgo, formam o Conselho ; 
o systema de eleição do presidente e vice
presidente ; a divisão do Tribunal em duas 
Camaras ; mas altem a denominação destas, 
passando a designai-as numericamente e 
tambem altera a competencia das duas Ctt- A ProposiçCío da Ca,mara dispo:::, no seu 
maras, que passt\m a ser cumulativamente art. 4°, que os oscrh·ães das pretorías suh-· 
Civil e Criminal. mbanas continuariam comas a ttribuições dos 

Parece á Commissão que as emendas feitas antigos escrivãGs dos juizes de paz, podendo 
pelo Senado devem ser approvadas nas partes exercer as funcções de tn,bellião1 de accordo 
que entendem com o nome do Tribunal, a· com a Ord. ·liv. 1°, tit. 78e lei de 30 do ou· 
divisão das respectivas Camaras e as compe- tubro de 18:30 ; mas o Senado votou uma 
tencias destas ; qnanto, porém, aos outros emenda suppressiva. 
pontos, acha pref'orivel a p,·oposição da Ca· E' evidente a uti lillade de ser conservada. 
mara. aquella disposição, que n,ttende aos intm·esses· 

O numero dos desembargadores não pódo dos mo1•a.dores nas pretorias suburbanas, que. 
deixar de se1• elevado a 15, atten-tu.s as novas para recol't'er a.os tabelli~es no centro da 
attril:\uições dadas <"L Côrte de Appcllação, cidade, terão de soffre1• incommodos, gastn,r 
cujos trabalhos augmentam com as conces- tempo e 1'a2er despeza.s exageradas em rela
sões de habeas-corpus, conhecidas originaria- ção ao valo1• d.os actos legues que precisem 
mente :pelos desemba,rgadores de cada oa- dos ditos serventuarlos de justiç11, ao passo 
mara, as decisões dos recursos dos juizes sin- que esses inconvenientes e ·prejuízos desap
gulares de primeira instancia, retiradas do parecem com o estatuido na. P1·oposiçtto a::t 
ex:tincto conselho do Tl'ibunal Civil e Crimi· camarn,. 
nal, os recursos do juizo dos l?eitos da Fn· Assim, pois, a Commissão é de parecer 
zenda Municipal nos processos que competiam que soja, rejeitada a emenda do Senado. 
á. extincta Junta do Contravenções Munici- Portttnto, assim deve s~r t•edigido o· 
paes, e Gaalmonto 01:1 recurs()s das decisões do art. 6° : 
Juizo dos Feitos da Saude Publica. At•t. 6.0 I-In,ve1•á em cada tribunal do jury 

A necessidade de tres p1·esidentes é mani- dous escrivães e um porteiro. Em cada juizo 
festa, deante da existcncia de duas Camaras singular haverá um escrivão, excepto nas 
c um Conselho, com as funcções que lhes são varas orphanologicas o na tla Prove(loria,. 
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cada uma das (1uacs ter{L 1.lous, além dos 
oscreYentos juramentados e officia.es fle jus
tiça quo forem nece~s~rios, seryindo ~e P?r
teieo pern.nte cada JUIZ o offic1al de JUStlça 
que estiver de semana. 

os escrivães das pretorias suburl)anas 
cont:nuam com as attl'ibuições dos ao tigos 
escrivães dos juizes de paz, podendo exercer 
as funcções ue tabellião, de accordo com a 
Ord. liv. 1°. tit. 78 c lei de 30 de outubro 
de 1830. 

A inamovibilidade dos juizes é respeitada, 
no interesse puhlico, como gal'amia de nma 
boa jusLiça; mas não é um dogma n.bsolnto. 
deve ceder á. força das cousas, deve ser, oni 
mzio das contingencias humanas, subordi
nada :t ccn·tos limites, que o livrem de abn· 
sos, que o peeservem de exaggerações. 

Em verdade, esta regalia. não foi dada, ao" 
juizes a titulo de fu.vor pessoal; elb foi 
creada só por vantagem das partes, afim do 
Cl ue estas tenham a certeza d.e que o magis
trado, collocado acima, das influencias que 
assaltam a. firmeza do homem, não depende 
si não da sua consciencia e da lei, da q uu.l G 
orgão e escravo. Mas quando, ao contra.l'io. 
succede que a, inamovibilidade cessa de pro: 
teger os litigantes, para favorecer unica
mente a pessoa do juiz, clla deixa do ser um 
beneficio, tornn.-sc um embaraço para a bolt 
administração da justiça., não tem mais fun
damento sinão em uma espccie de culto 
supersticioso menos digno de respeito. 

APOSEI'iTADORIA. DOS :IIAGISTRADOS 

E' de parecer a Commissão que não deve 
ser approvada a emenda do Senado, qu ,l sup
Pl'imiu a a:posentado1·ia compul:soria do ma
gistrado ·que ·tiver completa.do 70 annos de 
idade. 

Nos paizes mais civilizados, como, por ex
emplo, França, Belgica e Hespanha, esta 
fôrma de aposentadoritt é admittida e de
clarada em lei . 

Na França a ratirada forçada dos magis
trados effectua-se, para os membros da Côrte 
de Cassação, quando estes completam 75 
annos, e Jlara os das Côrtes de Appellação e 
juizes de P· instancia, v.os 70 annos com
pletos. 

Na Belgica a idade compulsoria é í5 annos 
par~;1. a Côrte Suprema, 72 annos para as Côr
tes de Appellação e 70 annos para. os outros 
magistrados. 

Na Hespauha é de 70 annos para os magis
trados infdriores e 65 para us outros. 

No Brazil, o decreto legislativo n. 3.309, 
de 9 de outubro de 1886, art. 1°, ·§2°, deter
minava a aposentação obrigatoria par<.t o 
magistrado com 75 annus de iJade, e a lei 
federal n. 221, de 20 de novembro de 1894, 
no art. 22, lettra c, n. IV, confere ao Su" 
premo Tribunal Federal a attribuição de 
propor ao Presidente da H.epublica que s~_;>jam 
u.posentados os juizes federaes que excederem 
da. ida.Llo de 75 annos, nos termos do decreto 
n. 3.309, de 9 de outubro de 1886. 

Não ha, pois, motivo para. se rejeitar o 
dispositivo da Camara dos Deput,ados, que 
institue a aposentadoria compulsoria dos ma
gistrados aos 70 annos. 

A conveniencia o utilidade da retirada 
olJrigaturüt dos magistrados de idade avan
çada. já. foi. brilhanth:1simamento dcfendidu. 
por Abba.tucci, ministro da justiça. do Luiz 
Napoleão, presidente da Republica. Ftanceza, 
na exposição de motivos com que justitl.cou 
o decreto .de aposontadol'ia dos magistmdos, 
por elle referendado ; e, como suas ponde
rações teem a.ctnalidade e applicação ao cu.so 
presente, o. Commissã.o as 1'olemb.1:ará aqui 
tra.nscri:pta3 do Recueil Per·iodigue ele !U1·is· 
prudence, do Da.lloz, vol. de 185'2. 

Umas das restricções naturaes ao preceito 
da inamovibilidade é a velhice do magis
trado. Então a ordom publica e a propria 
dignidade da ma,gistra.turu, impõem a retirada 
do serviço acGivo, medida penosa, mas inevi
tavel, sub pena de sacrificar os interesses 
dos pleiteantes ás convcr!iencias do juiz que, 
quando é chegada essa época da vida, preen
che já sem dignidade funcções cujo peso mal 
póde suppul'tar : é fatal a aventura dos di· 
reitos d :.bs p:.trtes quando a idade e o cansaço 
do juiz enervaram, si não destruíram o amor 
ao dever c a exttcta noção do justo e do 
injusto. 

Referindo-se á lei do aposentadorias, em 
França,, do 16 de junho do 1824, diz o citado 
ministro : « Desde 1824, um grande numero 
de Tribunaes sotreeram a presença inutil de 
magi~trados que a idll.dc ou enfermidades 
tornavam improprio.~ para, as suas funcções : 
em muito poucos casos foi possivel vencer a 
força da. inercia que se oppunha a toda mo· 
dida de severidade necessa.rin.. O sentimento 
ua confL'aternidade, o interesse que so ligava 
á pllsiçã.o pussoal de tal ou tal magistrado, 
honraLlo, mas inc..'tpacita,do, esses e outros 
motivos acarretaram a conservação de abu
sos e fizora.m cahü•, por u.ss~m dizer, em des
uso a lei.» 

E, para obviu.r aos defeitos notatlos, Ah· 
ba.tul!ei pt•opoz a instituição da aposentadoria 
compulsoriu, só po1• motivo da. idado do juiz, 
independente do onCm•Juitl•tdo,justUlou.odo tão 
pratica e effieaz üMa. nosto~ tormol!: dto· 
clu.madu. pela. opi.nido publioa, ostu. modldo. 
ó a.pprovada. por tod.os os mu.gistJ•udos quo, 
menos preoccupe.do~ do seu pt•opl•lo ln tOJ'Oiil:iO 
que do interesse publico, fu.t•ã.o com digol• 
dade o sacritlcio da. sua. posição ao tnttJ· 
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r~sse bem entendido da. magistt•atura e da 
justiça>. 

E' ainda com bL•ilhantismo e j11steza que o 
::JiOSmo ministro explic:J. como 1e torna nc
r;egsario «impor pela. lei eseripta. essa medida 
(Indicada. pela razão c pelo conhecimento do.s 
eouso.s humanas) ao m?.gist1•ado a quem a 
:propria natureza adverte a cuidar ero dos
t:a.r.çar». 

«Os hamens, diz el!e, q11e maiscon<}Uista.
::am consideração e gloria por sous tra.ba.lbos, 
nem sempre sabem para.1• a temp(): a illusào 
o~ o o tretem, o seu passado la.scina-os e 
<til'uita.·os . Só á.s natur ezas fortes , ás intelli· 
geacias vigoL•osas, é dado prever o momen to 
fatal do seu declinio e prevenir por uma 
co1•a.josa resolução o momento tão tr·iste du 
deca.dencia.. Poupemos, pois, ao~ magist1•a· 
dos um combate tão :pe1•igoso a sua digni· 
llade. Ein ro>Jleito mesmo iÍ sua velhir.c, nii.o 
os deixemos expor-se a riscos em um tGl'· 
reno on.fe só pódom caminhar sobrevi vendo 
it Si IDP.StnOS. » 

.: E' c·:r t.L' que se pódem citar alguns ho· 
:--aensde eleição que, por u ma. feliz excepçõ.o, 
conservaram n,té á. !:>Uà ultima hora, e em 
uma. idade avanca.da., a.s altas fa.culda.des 
pelas qu<~es tinham brilhado n os seus me· 
lhal'es dia.>; sã.o , porém, casos raros e~sos 
pri vilegia.dos, e as l eis são feitas para. a 
gene·:·aiidade e não p,lra. as excopções, pa.ra 
o commum do3 homeo3 o não para. as na tu· 
~·~u.s favorecidas dos mais rico3 dons d:~o 
PL·ovidencia. » 

Assim justilica.d ;~. a aposonta.doria. compul
.;Ol'i:\ do$ magistrados, é bem de ver que, 
l!sia medida na.du. contém ll~ offensiva aos 
1lirel1<os e <\ dignhhtde da. magistratura, 
tlntes é UOli.\ homcn;\gum rendi•io. ao zolo o 
mm•ec.Jmentc dos juizes, um g;~l:mlão pro. 
sbdo aos sous bon.• 8erviços, niio lw. vendo, 
pcdan to, ~i não m:;ti I' OS pa.1•a q 1m olles 
acolb :.\m co1n prazllr, ou, pelo mouoil, som 
!'O[Htgnancitl. n. sua roth•.t<itL d11. activida.lo 
lll'Ofissional, fo1•çados polo poso do~ a.nno!:l . 
Este é o seotimento do~ ma.gistrados nos 
llaize; mais civiliz.ulos, ondo a peth•ad:J. dos 
Juizes pela idado compulso••ia. é sGguida tio 
u ~oo. corimonia. offlcia.l celobrad<1 em se~sã.o 
~olornao, de quo é um b>1n e:~:emplo o que 
,;e p:\s;rou na Belgicu pot• oacasiã.o a<~. a.po
e.ent.acão do procuradol· geral Mê!ot. 
• Reunida em sessão ext?a.ordion.riil. u, Cô:te 
~!() Cass:~ção, foi, em :wclioncia svlil111ne, o~30 
ma.gi~tra.do sa.uda.tlo p 3LO.i S<!ll~collega.s, entt•e 
03 qua.es o p~csi,lent<l Giron, quo, no seu 
•iiscur.io, fll:t: all~ã:o u.o c~ta•lo de validez 
l"!o jubiltvlo, t endo em resposta. dest5 pala· 
Vl'a8 nobros e digna.'l, que bem definem a. SÍ-
1U!ll,:ãO justa. o llonrost.~. <lo magistra.•l o <1ue 
<:~ixa de t!'abalhO.l' pl)t· força do lei, embol'll. 

a.indn. so ache physica e intcllectualmentc 
em condições de prosegulr na sua caueira. 

«Segundo uma 1eí inJ!cxive!, disse o pre
sidente Giron, que nã.o admitt~ qualqum• 
modilka.ção, sois obrig:tdo a aspirar ao re
pouso e a. ter prccisi\o deHe. Não sei si de
Yéras o dcaeja.es, mos posso atflrmar qu:: 
delle não tendes necessiua de, e <1ue conser
vastes, após longos o utcls sel'vlços que 
prestastes á. causa. publica, t.otla a lucidez de 
vossa intclligencia e loJa. a energ ia. de vos:~a. 
vontade.» 

<<Impondo-me a. ap~sentaçãll hoje, rospon 
deu o procurad or gm•al Mélot, u. I Di <lS<>egur ~t 
á. administração da J11sti~.a. as garantias a. 
que ella. te1n dil'eHo, ao mesmo "tempo que 
mê subtraho ao perigo de um declin io hu· 
milllante ..• Longo de me q_uoixar de uma 
lei que decla.l'a terminada. a minha mis
são, rua.utl<~·me a. pruuencia que eu a a.p
plaucl.~ ..• 

A lol faliou, illclino-mo,e sem discutir ~;~us 
mo H vos, declaro-me leg a.lmnntc fatigado • .• 
E' uma prosumpç..'í.o j uri4 ct do jw·o.» 

l:i:stc deva se1• tambcm o pensamento dos 
m:~.gistrados a.ttingidos pela Proposiçilo da. 
Ca.ma.l'O. dos Deputados q11C,do nenhum modo, 
po1em se.1th·-se humilhados o osc:J.ndalíza.r. 
se con t1•a. medida t ão n~il e justo. . 

Por estas razõ;)s ,o urt. 9 ° deve sor este: 

Art . O.• SãD vit:\licius c ina.movivois os 
juizos do di roi to e de3embargado,·es, os rl'1a.es 
só p3l'derão seus logo.res: 

I. Pcn• oxonoraçlio a pedido ou em virtude 
da sentonça condemnntoria. 

I!. Em virtucle d e a.po~antadoria, concedida 
a l'dqno~·imcntl1 nos tcl'IUos do art. 39, ns. I 
o 2, uo deci·cto n. 2 .464, de 17 de .f~\•ereir•o 
dB !897, . 

Ill. Em vil'tudll de ap.Jsoo tadol'ia dccre· 
~~de~. polo P1·esidc!lte d~ ltepublica, nos se· 
gulnto~ casos: 

u) si em e~atne tis so.niJa.de,requcrido pelo 
r~pL·osentau~ do Ministot•io Publico, foi pel:.~. 
C,jrte <le App~llaçâo reconhociúa. a iuhabili· 
taçã.o do m "J.gistt•J.do par~ o serviço ; 

ú) s i o mt\gL~tro.do tiver complotado 70 
an nos de id ·.1da. 

A alJOsontil.dOl'ia. será concedida com todos 
os vooalmentos, si o magistrado ou membro 
i.lo Minislerb Pnbli~o ti ver 30 annos de ser·
vi~J ; com o OL'danado pOl' in tei1•o, si eonht• 
25 :mno.;, e, !ii nã.o attingir csto miu.imo, 
com ordena.·lo proporciona.! ao tempo de 
sorvi co. 

Pa.t•agt'a.pho unico. O juiz de direitt>, que 
não acceitar a. aomeo.çió que lhe eooo.pe tir 
por a.cceS.io, s~ri doJ!a.t•a.do avulso, sem d i· 
roito a. vcocimont t>s, 
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St:BSTITu<;l o DJ-: FUNCCiúr\.~RICoS arrazoados o3 au~o.; p.\r ;t jl tlg:.~mento . ru~;; 
ante~ que este se rc;~lize, ten lnm os ~·=J· 

A emenda do Soultdo, (1ue manda o pt•csi- curadores d[l,s ]_)[Lt•tcs ncccssi;!adc li~ IH :'.'-' 
dente da. Côrte 1lc Appal lacUo Ect' substituído ao coullccimcnto dos juizos f<tc tos o :l.i\1\l'.
pclo Yicc·presiucntc, fica prejudicada urna monto~ ~u:; 1110 occorruram o po !cm in!lui'' 
vez quo prcvalo~a. a organi7.ação dntla. pela. na. docisiio, c do.~ quac.~ cl!cs só p:>dmn mL· 
Cam;<ra., como j :í opinou a Commissã.o, pois, emclontnmente, pur meio da pn.lavra no a.c;•.) 
o Jogar do vico-prcsi4onto ú ext inct 'l, sendo do ju lgamento: ntêm do qt1e, é í'•ll'a. do d~.: 
creados os logarc> rlé presiden te da Carum·<~ . vid:l fl llC o dcb:tte oral é do pt'ovcito put'.'l. 
os quac;;; são os snb.~til.uto~ nlltiH'aes do :pre- o~ proprios juizes, a. ouj-> ospirif,o a sirople> 
siden Le da Côrte de Appella.ção. l eitura. dos 1\utos nã.o tenh:.\ sido snfficie !l t~ 

Ta.mbcm não doTa sor ;:ceei&<\ a. omondn. para fazer percehor tod<\s as races da que:;
do Sena do relativa á. substituiçã-o dos (.Scri- t ã.o. 
vã;:;s, pois é muito mais conveniente á. pros- Por is~o. a. Commissã•> ontc.n• le qnc o al
teza c regularidade no andamento dos ludido artigo 1h Pro]Jo~·irão da cam •,t•a deH~ 
processos _qno os oscl'evont.cs juramcnta.dos figurar na. l'roposiç<7o (lo Senado como e~r~ 
sejam os substitutos do3 escrivães, como t igo 53 . 
cst::l.tuo a PIYiposiçtío da Cam<tra . .E o pro- Tambo·1t o disposto) no moo~ionn.do ar&. !il 
prio Senado parece Lc1· mudado do opinião da P ;·oposiçtío da Ga.ma.t•a. é do muita. utili
>Jobre o a.~ssumpto, pOt'•lUO ainda. b:~ pouco tlat.lc, pot•quo a. intct·venç·to do aggravad•J . 
tempo votou uma t'(lfvrma da Ju$ti(la Fe- contra.minub n.:lo o recnrs:~, muito cc>n~or
dero.l deste Districto, em que a subst ituiç:lo ll'Cl':t para esclarecer a quGs ~ão, quo em 
dos escrivães ô fei ta pel o r espectivo oscrc- grande numot·o elo casos ú completamont~ 
vente jurnmentado. doscuidadt\ pdv ,iuiz '" quo, no. su8tcntaçã'> 

Em vír turlo destas razões o art. tO fica do sou dospacho; o som dnvida o exito uo 
assim motl.itlc:1do : recurso mai;; iot.eressa. ~.o propt' io agg:-a.-

Art. 10. Os juizes c ma.is fnnccioD.:u·ios Yi\•lo. 
serão substltuidos : O exame dos auto~ por todos os dcs~ro- . 

I. o O presidente da Cô:·te do Appollação b;\t'ga.dores da. respectb·a. co.m:1rno ê de e vi
pelos p•·e~iecntcs das oama1·as 11a on lcm de dente proveito . 
antiguidade . Julga. poe issoJ a. Commissão que aquot:e 

IX. Os c:lCriY'ã.l'lS do juizo de liüeito Cl das at•tigo devo sJr conservado e Hgurar cvlU'I 
rn·etol'iu.s pelos cscrcvente3 juramentado~ e, pa ragrapho unico do a t·t . 5:.:: da P r [lí )os i;•,v 
nn. falta , pot' qnem os respectiYos juizos do Scnallo. 
nomm1r em. 

DIS I'OíliÇÕI!.ii PROCESSl;,H:S 

O Sena.do snpprimíu o art. 8• da P;·opos-:'ç<i·J 
da C.tma.ru, c ujo teor c! o seguinte : 

«No acto U() julg(unonto dos r e c m •s os cri
m inacs, dos aggru.vos e apjlC!laç.ões intcrpos· 
t o3 das decisões ·o seu tQuQas dos juizes do 
direito, do Jury e seu p residente , ~ pcr mít
tido o debate oral ás partes, em prt1zo que 
em regulamento sorá limitado.~ · 

Tambem supprimiu o Sona.do o art . lô da 
P1·oposiçl1o da Cama ra, cujo texto é o sc
guin l.e: 

«Nos a.ggra.vos, o u.ggr:wado terá. vista dos 
autos por 24 horas p l l'U. contt•:mlinnta.r. O~ 
desombe.rgntlore:l terão o pra-zo do dnD.s con· 
furcnoias pa.t•a cxuminat• os autos , Hontlo no 
acto do julgamento do aggt•av o sor teado o 
r ol ator .» 

A' Commissão parece quo dovom ser r ejei· 
ta.dos essas emendas suppressiva.s: 

O contexto do art. 8• ~de grande alcance 
pratico, constituo uma. i mpor·tantc garantia 
para o.s direitos dos litigantes o para o dcscJ
brimooto da ;oerJ:Lde Judich~ria, porquauto 
é froq uento nas li eles forenses, depois de 

O art. [í4 d;t J>.-ol'osipTo do Sena•lo ll\ltl!t'· 
mi na qn,} a 't\:<a. judiciari .\ sor;t pago. n·,, re· 
partições art•oca .. lad<.Jras da Ulliiío, m3t1ia. n t~ 
guí:t l:w !'a.<Ja pelo e>crl d i.o do folto, fk and.) 
a bolido o scllo ospceial lost.l tuido pelo •l•! · 
crc~o n. 225, de 30 de no\'emh•·o d.e l8Jt. 

Jo:' de p~recer n. Commissão que esta emen
da sc•ja rejuiia.da, porque vem di!Ilcultm' . 
tot•na ndo m:1is d1Jmomda , a marcln do pro
CGsso, obrigando as p:u tos a maiores dcspoz:J.s. 
cspooialmonte as int erei!Sadas em feit os dag 
pt•ctorins, quo t:n·ü() de pcl'correr gro.ndo.> 
a is ta.DCÍM para il·cm ao Tllcsouro PS.él'D.l' "' 
to.xa. 

Dl~l'-jSI<,'Üf.S TRA!'iSITOR IAS 

E~ ta capitulo da i'ropm·ç.ro do Senado ê 
uma. omen•la aclclitlva., é matsria. que não se 
eucoo trn. na. da. C •ma. ·a, ffi\9 parece ú. Com
missão que só pódo s:Jr n.ppt•ovada em partt>. 

Euke ess:ts dhpo5içõ~s tr.tnsitor ia:;, algu· 
mas ha. que o:tcatl.em á. compotenoia. do Con· 
gress1' Naeional, poi~ itU[h);•tam n:t 1iG si ga~· 
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ção obrigatoria de funccionariospublicos,quo, 
embora não estejam indicados nominal
mente, são implicitamente indicados. 

Por isso entende a Commis~ão que só póde 
ser apprDvada aqueUa emenda do SenaJo 
combinada com o art. 20 da P1·oposiçao da 
Camara, redigida da seguinte maneira: 

A1·t. 1. o Logo que ent1·a1· em, execuç{{o esta 
lei, o Governo, independente de nova nomea
ção e posse, respeitada a ordem de antiguida
de em que actuaZmente se acham classifica
dos, designará: 

I. Os desembargadores que teem de consti
tHír cada uma das Cama.·nls da C6rte de Ap· 
peZlaç(Zo, sendo preencltídos os novos loyul·es 
po1·juizes do Tribttnat Civil e C1·iminat. 

Il. As varas em que devem. {~mcciona1· com.o 
jttizes de di1·eito os cwtuaes ju~zes do T1·ibunal 
Civil e Criminal. 

A~·t. 2. 0 O sub-procurador do Districto, 
cujo cargo fica exti11cto ern vü·tttde desta Zei, 

A p,·oposiçcTo do Senado manteve a no
meação de um porteiro para o Fonon, que, 
emquanto este nã.o for tnstallado, servirá 
110 edificio dos juizos de direito, mas es
queceu-se de consignar na tabella os venci
mentos :-Aspectivos : . por isso, a Com missão 
opina que sejam detél'IDinados a esse func
cionario os vencimentosfixados na P1·oposiçcío 
da Caruara, isto é, 2:400$, a sahee: I :600$ de 
ordenado e 800$ de gratificação. 

Em conclusão: 
A Commíssão de Constituiç5.o, Legislação 

o Justiça. e, pois, de parecei' (iUe as emen
das do Senado sej:tm votadas no sentido in
dicado. 

Sala tl.as ~es.sões, 29 de agosto de 1904.
Pa,-anhos Monteneg1·o, peesidente. - Mello 
111attos, 1·elator.-Lui.:; Domingues.-Germano 
Hassloche>·. -Est!3'1:1am .Lcbo.-1'eio;eira de Sá. 
-Frederico Bo1·ges. -Bentm·do de Campos.
A>·thtw Lemos. 

se?·ú }ta?neado pm·a uma das vw·as ele juiz ele Reforma Judicjaria. do Districto Federal 
di1•eito. ' 

Art. 3. o Os p1·eto1·es, rnemJ;,·os do J.l:Eniste-
1'io Publico e f·uncciono,-ios vitalicios set·ao 

O Congresso Ka.ciona.l decreta, : 

'mantidos ern setts ca1·gos, 1·espeitaclas as con- CAPITULO f 
díçôes do seu exercício actttal. DA ORGANIZAÇÃO, DAS N011IEA ÇÕES E 

Art. 4. o Aos {tmccioncwios p;·ovidos nos car- SUBSTITUI~'ÕES 
gos creados por esta lei conta1·-se-ha, para os 
devidos effeitos, o tem.po de senn:ço que ti·-oe- O Congresso Nacional decreta: 
1·em. nos cargos extincros. Art. 1.o A justiça, civil e prmal Jo Dis~ 

Art. 5.o E:r;quanto ncro fo,. installado o tr·icl,o Federa.! a exercida. pelas seguintes 
Fonmz, a direcçcto da guarda e conse1·llaçcio elo aatot•Llu.des : 
e.d~(tcio • ?nele funccionm·ern os jtdzes. de di-~ !5 pretOt'c9 ; . 
1 e~to se, a confiado a urn d~llq~, esc?lAulo p~1· 15 ju~zcs de dlre_ito; 
se.us pai-esJ~avendo urn p01 ~e~.' o pa1 a esse sm · 2 trlbunaos do Jlll'Y; 
'Vtço, nomeado pelo mesm,o Juu·. 1 côrto de appellitçã.o. 

Restaurando a parte do art. 20 da P1·opo- Art. 2. 0 O Distdct0 Fcdm•a.l é dividido em 
siçtlo da Camara, que man.la p1•cencher os 15 pretorbs, cujas circumscripções o Poder 
novos logares CI'eados na COrte tlc Appellação gxccutivó fixará, funccionando em cada uma. 
por juizos do Tribunal Civil e Criminal, e dellas uro pretor e t.res supplentes. 
não reproduzindo as palavras ftnaes do re- Art. 3.0 Os juizos de direito exercem seu 
spectivo periodo, está. claro que a Commissão cargo com judsdicção pl'ivu.tiva e si.ngular, 
tem om vista a regra adaptada pela P1·opo- sr·mdo tres do civel, tres do comrnercio, dous 
siçao do Senado no art. 8, n. I. de orphãos e aus:.mtes, um da, Pl'OVO(loria e · 

TABELLA D"Jo: VENCIMENTOS 

A Proposiçcio da Camara con~orvou ao 
curador de rcsiduos os vencimentos que elle 
percebe actualmente, isto é, 6:720$, a sabel': 
4:480$ de o1•demtdo e 2:240$ de gratifica
ção; entretanto, o Senaüo omittiu na sua 
tabella os vencimentos desse membro do 
Ministerio Publico, que tem muito menos 
emolumentos do que o cul'ador de massas 
fallidas, a quem, entretanto, o Senado fixa a 
gratítlcacão de 4:800$000. 

Pensa, porém, a Commissão que a omendu. 
do Senado relativa ao curador do residuos, 
deve ser rejeitada. 

resü.luos, um dos feitos da Fazenda Municipal 
e cinco do crime. 

P. ,.ragrapho unico. 0.; jwi~es de direito elo 
civel, os do comm,ercio, o da J11•ovedo1·ia e resi
dttas a o dos Peit.os dct Fazenda .JYiunicípal teem 
ju?'isdícçao em. todo o Dislricto, f'uncc·f.oncmdo os 
llo civel e os do commeJ·cio pm· distribuição ; os 
de orphltos e a11sentes e os do cl"ime teem jw·is
dicçao em dete1·minadas zonas, comp1·ehenden· 
do estas duas ou mais prelorias, ou a eJJtenstto 
territorial que, de acco1·do com as neces:sidades 
da administ1·açtío da _justiça, o regulamento 
desta lei fioJ'tr. 

Nas jtwisdições que com.prehendem tluas ou 
mais varas, cacla uma destas e designada po1· 
um numero de ordem. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 13:17- Página 9 de 46 

SESSÃO mvi 6 DE SETE:\lBHO DE 1904 

Art. 40 •. A Côtte de iippellaçi'{o é composta 
de 15 jU'izes (desembm·gado1·es), um elos qttaes, 
eleito po~· seus pares, exerce po1· um armo o 
cm·go de presidente, mio podendo se1.· ·J·eeleito 
sintío depois de decon·iclos ires o.nnos. 

Tem }urisdicçcio em toclo o Districto e 
divide-se ern duo.s cam.m·as, com a clesignaçc7o 
de p;·imeira e segtmdo.,. p1·esidida cada unta 
por um. de seus membros, eleito pela m.esma 
fÔrma e pelo mesm.o tentpo que o presidente 
do Tribunal, e fornnando os tres presidentes 
wn Conselho Sup;·emo. 

Art. 5.0 A Côrte ele Appellação tem uma 
:-:;ecretarin. com o seguinte pessoal: 

l secretario . 
1 official. 
2 escrivães. 
2 amanuenses. 
l porteiro. 
2 contínuos. 
2 officia.es de:. justiça. 
l correio. 
Art. 6. 0 I-Ia em cada tl'ibuoa.l do jury dous 

escrivã,es e um pol'tei1·o. Em cada juizo sin
gu!ar litwerá. um escl'ivão, excepto nas varas 
orph;mologicas e na da provedoria, cada. uma 
das qu.aes terà (lous além dos escrevontes ju
ramentados e officia.es de justiç;:t que forem 
necessat'1os, servindo de porteiro pera.nte 
{la,da juiz o offich~l ele justiça. que estiver de 
semana. 

Os escrivacs das. pi'et01·ias suburbanas r:on
l ·inu.am com as altl·ibuições dos antigos es
~:tiva:es elos jui~es tle pa:; podendo e:·.·e1·ce~ 
as f~meções de /auellir.io, de acCo1·da com. a 
Ord. Li v. 1°, Til. 78 e lei de .')0 de o~~luln·o 
de 1830. 

A1•t. 7. o O Ministe1•io Publico compõc-r:c 
de: 

1 :procurador gera.I; 
5 promotol'e& publico; 
G adjuntos do PL'omotor; 
-4 curadores, sendo: 
1 de orphãos, 
1 de massa~· fallidas, 
1 de ausentes 
1 de residuos. 
Para serviço ue seu expediente lw.v<mi. 

dous a.manuen::>es e um continuo sob a. di
recção do procurado1· g.e1·aL 

Art. 8, 0 0;3 desembargadores, jnizos de 
. direito, Pl'Ctoros, procuradol' gel'al, promo
tores 1mblicos, cm·adorcs e o sccreLn.rio tia 
Côrte de AppaUação sfio nomeados pelo Prc
siden te d.o. Ropub.Lica., obsorva.do.s n,s seguin
tes disposições: 

I. Os <lescmbal'gaueres, dentre os juizes 
direito, pela ordem de sua, ant]guidade, con
tando-se esta da. d1.L ta. da posse e pl'evalecen
do em igualdacle de condiçÕ8S: 

a) a antiguidade no extincto Tribunal Civil 
.·e Cl'iminal; 

b) a data. da. nomeação; 
c) a idade. 
II. Os juizes de djreito, dentre os bacha

rGis e doutores em scienci:.ts juriclicas e so
ciaes pol' faculdades da Republica, qu0 te
nham pelo menos seis annos de exercício em 
cargos judiciarios, no Minis·terio Publico ou 
na. allvocacin., sendo até sois dentre os preto
res; até cinco dentre os membros do Minis
ter i o Publico c a.dvogados de notorio sa.bcr; 
até qua;tro dentre os juizes federaes ou da. 
antign. magi::;traturn. em disponibiliú.a.cle. 

A v<1ga de juiz de orphão.:; e ausentes e da 
provedoria. sel'ú. preouclüda. pelo juiz de 
direito mais antigo das V<tra.s conteucios~ts; 
a de juiz uo commercio, do civel e dos feitos 
da Fazenda. Municipal, pelo ma.is antigo juiz 
das varas crimiua.es, e a dcs~a.s pelo juiz de 
direito que for nomeado, rle modo que a in· 
vo~tidm·;,~ vitalicia. seja sempre par[~. umft das 
varas erimiuaes. 

III. Os pretores. dentre os bachareis ou 
doutores em scicncias jurídicas e sociaes, por 
faculdades da Rc~publica, com quat.ro annos, 
pelo menos, de pratica. forense c dentre os 
juizes de direi to em disponibilida.dc, reco
Ghecidamente idoneos, em proporção igual. 

Os pretores servem por quatro anuos, ex
cepto os nomeado:; dentre os _juiz~s ~e.di
reito em dispon.ihHidade, que sao vltalLcws, 
e, durante esse prazo nã.o sorão demittidos 
senão <t seu poclid.o Otl em virtude de sen
tença.. 

Podem set• reconlluziclos, medi.tmte rcq_ue~ 
l'imcnto a. quo deverã.o jnnttw informa.ção 
dos ;juizes do direito com quem houverem 
se1·vido, dos presidentes da Côrte de Appel· 
!ação e de sn::ts camaras, uttestando su:1 
in~olligencia e zelo no desempenho do ca.rgo, 
assim cvmo um mn.ppa de e~tatistica. jutli
ciu.da. dcmon:)t1•a.ndo os í'dtos em que hou
verem. flmccionado, sendo tanto o requeri
mento como os documentos public~~dos com 
antoce(lencia no Dia1'io 0/ficial. 

IV. O procura.dol' geral, <le enke os ba.· 
c!larei.-:1 ou c:outm•es em sciencias jurid.icas e 
sociaes, pc,r facu.I-da(les da. RepublicJ.., com 
seis annos de pratica na. magistratue~t, no 
Ministe1•lo Publico ou na. advoc::tciu., sendo 
conservad.o emc1uanto bem se1•vir • 

V. Os promotores publicas, os curadores e 
o secreta.rio da Côrte de Appella.ção, do 
entre os bachareís ou doutores em sciencias 
jurídicas e· sociaes por faculdades <la Repu
blica, com tres annos de pratica forense, 
sendo conservados omquanto bem servirem. 

VI. Os supplentes üo pretor, que servirão 
por quatro annos, c os adjuntos de promotor, 
que serão consel'vados emquanto bem ser
vü•em, são nomeados p:llo Ministro da Justiça, 
d'entre os doutol'es ou bn.chal'eis em sciencia.S 
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-------------------------------------------------------------------------
jurídicas e wclacs por Faculdades da Repu
blicn., com dous annos de pr:J.tica forense. 

VII. o officin.l, escrivães e ama.nueoses da. 
Côrte de Appellação e da procuradoria geral 
assim corno os escrivães do jury, dos juizes 
do direitos o dos pretores, serão nomeados 
pelo Ministel'io da Justiça. e Negocias Inte· 
rior~s. No provimento dos officios de justiça. 
observar-se-!La o disposto no decreto n. 9.420, 
de 2Bde ab••il de 1885. 

Vlii. Os demais empregal!os de; Côrte de 
Appellaçao serão nomen.dos pelo presülento 
desse tribunrtl. 

IX. Os officlaes do jnsti;:a seeão nomeall.os 
pelos j ai zes do dil't!ito c 1wetores perante 
qnem ~er-virem, bem assim os escreYentes 
juramentados, por proposta do raspectíYo es-
crivão. · 

Art. 9. o São vitalicíos o ioa.moviveis os 
juizes 1lc direito e desmnhargado:•es, os quaes 
só pet'ti•}rão sons Jogares : 

1. Po:r exonel'açã.o a pedido ou om Yil'tude 
de sentença condomnator:a. 

]1. Em virtt~Je de C!pnr.m!adoria co;,cedida 
a. requor-imtm!o, 11os te1•mos !lo tJYt . .'39, ns. 1 
c 2, do dec1·eto n. 2 .4G.J, de 17 de !everei1·o 
de 189t. 

III. Em vi<-ll•tl~.< de a]JOsenl w !oria dec1·elaaa 
pelo Presidente (ln Rel'dJlicc:., nos SIJ[/tlintas 
casos: 

a) si em e:-:-ame de sa.11ídade, •·eq_ue>·ido pelo 
,·ep>·escntc(nte ll:) 11Iinisien'o P.idJlfco, (o1· pela 
Corte de Appcllação ,·ecoHhec..ida o. inl!IJ.!;ililaç<io 
do ?1WflÍSlrado pam o se;·uiço ; 

l.l) !f o magist1·(1do ti"er comlJlctado 70 co1nos 
de Hlcide. 

A aposcntadot•ia serlt concodid:t coom todos 
os Yencimentos, si o magistrado ott mernb1'0 
do Minis:erio Pnhlico tiver 31) n.n nos de ser
Yi{'o ; com o ordenado por inteiro si contar 
·i5 anno~, e sr.> naoa.ttintJÍl' csto m~ximo, com 
ordenado ppoporc!onal n.o tc.mp:J de SOl'Viço. 

Pa.ragmpllo unico. O juiz do dieeito quo 
não accei tat' a nomeaç-ão qne lhe competir 
pol' accGsso, sorá declarado avulso, sem tli· 
rei tos a. vencimentos. 

Art. lO. Os juízes e mais funccional'ios 
serão snhsUtuidos: 

I. O Jll'<JSidonte do. Col'tc de AIJpellac;ão 
pelos pNsidentes rias cmmwas na o,•r/em da 
r:wtig~tidacle, 

rr. Os pt·esidentes das cazmras pelo mais 
antigo juiz da. respectiva camat·a.. o qual não 
obstante, continuará a tGl' Yoto e ser<t l'a· 
lator, se fol' sorteado; 

III. Os desombargadores de uma Ca.maru. 
pelos de outra, e na. f<1lta desta.~, pelos juizes 
de direito, ur:s e outros na ordem da a.ntigui
dade; 

IV. 03 juizes de direito pQl03 pi'etores na 
ordem d<~ !l.ntiguida.de ; 

V. Os 11rctores pelos sous supplcntes; 

VI. O procurado!." geral, nos impedi
mentos ooeasiona.es, pelos pt•omotore~ na op ... 
dom numerica; e, nos mttros, casos, pot• ci
dadão nomeado interinamente pelo MinistrD 
da .Tnstiç:l., nas condições do n. IV do art. 8°; 

VII. Os curadores, os pt•omotores e ad
juntos, uns pelos outros, por designação dD 
procurado1' geral, preferindo na. substituição 
os curadores da mesma. vara.; 

VIII. O secretario da Côrtc de Appellação 
pelo official; e este, assim como os demais 
funccionarios da secrotaria, pol' designação 
do presidente do mesmo tribunal; 

IX. Os escrivães do j~tizo d e d i1·eito e rl ,;.s 
p1·etorias pelos est'l"e,entes juramentados e, 1Ut 

faUa pot· quem os n;speclivo$ jui:;es nomea1·em . . 
A~·t. ll. Qua.nLoá. posse, exercicio, incom

patibilidade, licenças (3 vesttt~rios, se ob~er-· 
vo.râ o disposto no úeCl'eto n. 2.464, da
!897, 4 .302, de 23 de dezembro de 1868 e 
6.857, de 9 de mat'ço de 1878 com n.s modlft .. 
cações csta.bolccida.s nesta lei. 

CAPITULO li 
DA OOMPETENCI A 

Art. 12. Compete a.os pretores. 
§ 1• No clvl'l e commercial. 
I. Processar c julgar em primeira io~ 

tancia : 
a) as causas contenciosa9 até o valor de· 

5:01)0$000; 
b) as cfl,USa de inventario e partilho. enk e 

maiores, não lmvcndo testamento, a tó o, 
mesmo yalor; 

c) as caust\S do desrejo de prcd.ios urbano~; 
d) n.s jnstiflcações, vistorias e out1•os en

mcs pam servirem de documen~o ; 
II. Julga1• por sentenºa, nos limites de su:t 

competcncia, as composições ontre par~es C:Jo· 
pazes de tr.msigir e dar-lhes execução; 

H!. Homologat' o executar os sentonças do 
juizo a.t•lJiko.l que não excederem a sua com
pctencía; 

IV. P i'Ocesstu• as causas de diYorcio pol' 
mutno consentimento ; 

V. E~erccr as attrilmições nã.o conten.
ciosm1, l'ehtiv.lS ao casamento, sua. cclebr5,
cão, e as referente~ ao registt•o ci'Til na. for
ma. dt.ts leis vigentes. 

VI. Ex.eicer as fnncções relativas as elei-· 
ções de intendan ~es muoicipa.es e \\Usta.milntl>· 
dos guardas naoionafs. · 

§ 2. 0 No crime: 
I. Formar a culpa nos crimes communs. 

da compete nela do jury, aM a pronuncia, 
exclusivo ; 

H. Julgar as contravenções 'Processa.da.s 
pelas autoridades polioiaes (lei n. 628, de 28 
àe outubt•o de l899,art. 8, e lei n. ~47, de 2\r 
do no-vembro do 1902, art. 10) ; 

m. Processa1.' e julgar os demais crimes e 
oontPt\Venções, oro. sujeitos tl. compatcn!lill.. 
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das juntas correcciooaes (decreto n. 1.030. 
de 14 de novembro de 1890, art. 58) ; 

§ 3. 0 Impor ao seu escrivão :t. pena de 
advertencia em particular ou nos n.t1tos e a 
do suspensão a~é tres mezes. 

Art. 13. Aos supplentes de pretot• com
pete coadjuvar o pretor no preparo dos pro· 
cessos de sua competcncia, c na celebração 
dos casamentos. 

Art. !4, CompBte aos juizos de dit•eito do 
civel e aos do commercio, respecth·amcotG : 

§ 1 . o Em primeira ins\:~.ncia : 
I. Processar e julgar: 
a ) as causas contenciosas de v-alor ex

cedente de 5:00()$, as de n~uencias e as re
lativas á. constituição, funccionamento e li
quidação das sociedades commerciaes e 
anonymas, qualquel' que seja o seu Y:l.lor ; 

b) as inestimaveis e as de qualquer valor, 
não commettidas a outt·t~. jnrisJicção; 

c ) a1 administrativas, não conferidas á~ 
varas privativas de orphãos e ausentes, c da. 
provedoria o resíduos, c aos pretores. 

d) as de nullidadc de ca.sr~mento,e as ques
tões de impedlmentcs ma.trimoníll,CS. 

li. Julgar as causas de divorcio por mn
tuo com:entimonto; 

§ 2.• Em segunda. instancia: 
Julgl!<l' os recursos e a.ppella.çõe;; dos des· 

pachos o sentenças dos preto1•es no cível c 
commercio, tendo p:~ra. esse fim cada jLtfz 
uma circumseripção especial. 

§ 3.0 Julga.r constituídos em junta., em 
unica insta.ncía, os embargos de nullidade da. 
:sentença. e os infl·ingen!.ei:l ao julgado com 
elles cumulado, oppostos á.s sent :nças pro-
1eridas e:n 2• inst,~ncia, o a.s ac(.'ões re.sci
sorias propostas na.s mllSma.s condições. 

Art. 15. Compete ao juiz de direito da 
primeira var.l cível pt·ivativamcnto : 

I. Exercer as attribuiçõos a que so roforo 
o art. 19, §§ 1° e 2• do dec1•eto n. 2.57!), de 
1897 , quanto aos ta.belliã.c~ de notas, otllciaes 
de regisLro de hyp:Jtllecas e escl'ivães de 
protestos e de registro especial rle ti tulos. 

li, cumnrir as pl'eca.tori!U! das j u~tiças do 
p:tiz, dirigidas tL justiça. local do Distl'i.cto 
Pedera.l que não seja.m concernentes ú. ma· 
teria. crlme ; 

In, julgar as suspeições oppostas aos pro· 
torea; 

IV, habilitar os pret9ndentes nos officios 
de jus~íça.. 

Art. 16. Com]ete aos juizes de direito de 
orphãos e ausentes: 

I. Pl'OCessar e julg~n• a.dministl'ativamente 
em primeira. instancia., as causas de inven· 
tario em que houver herdeiros orphã.os ou 

Voi.V 

iaterdictos, p:u·tilba, tutella. o cma.doria., c 
oon tas de tutore5 e cura.dore; ; 

li, exercer as attribuiç<3es contidas no 
art. 5 ns. I a X do decreto n. 143, tle 15 de 
março de 18,l2 ; bem como o processo e jub 
gamento das ca.usas de intel'dic<;>no e mal~ 
actos de jurisdicção voluot:nia. em ma~ria 
orphanologíca. ; 

lll, proceder á arrel!a.dação dos bens de 
ausentes e vn.gos ; e prover a respeito d~ 
apuração e adroinislr<tção delles, na. fórmtt 
das leis o regulamentos. 

São incluidos nesta disposição os espolios 
do estrangeiros, salvo havendo conveuç.ií.o ou 
trat\\.do. 

Art. 17 . Comp ete ao juiz de direito da 
provedoria. c resíduos; 

I, abrir c cumprir os testamentos e codí~ 
cillos ; 

II, reJuzir o testamento nuncupativo a 
publica fórma; 

UI, process:~r e julgar, em primeit·a ins
taocia, as causas de nullidade de testamenw; 
e as propostas contra o testamenteiro para 
cumprir as disposi~ões testamenta.1•ias, e 
prestar con ta.s ; 

IV, processar o julgar inventa1•ios e par
tilhas de bons deixados em test..1.montos, sem 
herdeiros orphã.os ou interdictos. (Decreto 
n. 4.824, de 22 de novembro de 1871.) 

Art. 18. Compete ao juiz dos feitos dar 
Fazoend<~. Municipal : 

I, processar o julgar as catiSM em que fol.' 
intercssa.da a F:~.Zonda. Municipal como au
tora ou ré; 

Ir, processar o julgar o executivo fiscal 
que tem po1• objocto a. cobrança da divida. 
nctiva ou provenico te do contraotos com a, 
ndminist.ração. alcanco do.:~ re;ponsaveis á 
Fazenda o os do impostos, contribui<".õcs 
fóros, laudemíos c multas, bom como as in
f1·acçõe3 das posturtl.S municip:~.es ; 

III, proQessar c julgar as desapropritl-QÕ~3· 
po1• utilidade publica. municipal. 

Al't. 19. Compete aos juizos de direito do 
crime: 

§ t,o Em primeil•a. insto.ncia : 
l, processar c julgar : 
a) oa crimes do responsabilidade dos fun

ccionnrios sem fôro privativo, o os connexos 
com os do responsabilidade ; 

b) os ct·imes da fallencía ; 
U, prJce.>sar e julgar os crimes designado.! 

nos arts. 101 do doer. o. 1.030, de 14 de 
novembro de 1890, e 5 da lei n. 6.28, de 28 do 
outubro de 1899 ; 

m. prooessal' desde a pronuncia inolusi v e, 
e submotter a julgamentos os crimes da. 
competencia do jury ; . 

nr, exercer as funcções ele presidente do, 
jury ; 

22 
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V, conceder habeas-corpus, com as restri
cções legaes. 

§ 2°. Em segunda instn.nda : 
_ Julga,r os recursos e appellações das deci

soes proferidas pelos pretores no crime. 
Art.. 20. Compete ao juiz de direito da 

:Pl'imeira vara criminal, privativamente : 

III, organizar annualmcnte a lista. de an
tiguidade dos juizes de direito, c:'t qual deve 
sempre acompanhar· o relatorio a que se 
refere o n. VIII do aPt. 27, e apt•esentar ao 
Governo, nos casos de vaga, os nomes da
quelles a. quem competir a pmmoção, na 
fórma. desta lei ; 

I, proceder com assistencia do i o promotor 
:publico c do presidente do conselho Muni- . IV, julgar os r~c_ursos de Tuzbeas-co1·pus 

·cipal a revisão dos juracJ:os; mter1)ostos de dec1sao don1.watm·ia ue uma. 
II, fazer parte da, junta revisora de a, lista- das camaras; - "' 

mento de guat•das nacionaes ; V, julgar da invaliclez dos magistl'ados, 
III, cump1•ir as precator•ias das justiças do mecliante exame de sa.nidadc lJU.. fórma do 

:paiz dirigidas á jurisdicção criminal do a,rt · 9 n · 3; 
Districto Federal; . :VI, conhecer da, suspeição op:posta aos 

IV, cumprir os pedidos de extra.dicção JUIZes do Conselho Supremo; 
das justiças do paiz dirigida,s á jurl.sdicção VII, advertü• ou censurar nos MCO:J.>dã.os 
criminal da justiçJ. do Districto Federal; os funccionar•ios de justiça e os juizes por 

V, nomear e demittir os porteiros e ser- demora nos despachos ou sentenças e qual-
ventes dos tribunaes de jury. quer outra falta ; 

Art. 21. Compete a,os juizes ele direito: VIII, decidir dos recursos interpostos <lo 
I, impor correccionalmente a,os escrivães despacho do pre.sidonto da, Côl'ie de Appel

do seu juizo, por fa.lttts do officio ou irrea-u- la.çao que impuzer ou não aos juizes· a pena 
~~ridade de conducta, advertencia em p~r- de desconto nos seus vencimentos ; 
tlcular ou nos autos, suspensão até tres IX, julgar em unica insta.ucia: 
mezes e as penas especificadas nesta lei, bem a) os embargos de nullida.de e os infriu-
como conceder·lhes licenço. u,té8 dias. gGntesdojulgadocom elloscumulaclos, oppos-

. I!_, fazer parte dtt junta, incumbida dare- tos ás sentenças proferido.s em segunda, in
Vlsao do ulistmnento llo eloit.ores niunicipaes stancia pot• qualClUGl' das Camarus; 
e constituir ajunta de divisão do districto b) os embargos de nutlidarle ou infrin
em sessões e org~niza.ção das mezas elei- gentes do julgado, oppostos na. execução, 
tor<;taG~ pcl'tcncendo :w juiz de d:ireUo mais quando a sentença exequenda tlver sido po1• 
a.!ltlgo as v.ttrilmições conferiliili'l ao Pl'O- ell::t proferida ou por alguma. das camaras ; 
s1dente do extincto Tt•ibuna.l Civil 0 Cri- c) as acções recisorias, qua.ndo a sentença 
minai (lei n. 939, do 29 do dozombl'o de 1902). rescindenda tive1' sido :por ella, proferida ou 

Art~ 22. Compete a,o Tribunal do Jury: por alguma das c.:1maras; 
I, julr;ar os cr·imes não expressamente X, julgar os crimes commnns o de respon-

submettltlos a out1>: 1s jurisdtcções; sttbilitlade de seus membros, dos juizes de 
li, jt;tlgu.r 0~ cl'imes quo fol'em sujeitos á. dit•eito, do chefe de }.)olicia, do prGfdto mu

sua dectsao, ntndtt que se vet•iftque, petas nicipal e do procurador gerai. 
~·espostas dos jurn.dos aos quesitos, quo per- Nestes pl'ocessos servinL de juiz da instru
tencem á. competencia do pretor ou do juiz cçã.o e rehttor o desembargador designado 
de diroito de vttr[t criminttl. pela sorte. 

Art. 23. Só poderão ser jurados os ci- Paragrapho unico. Nos julgamentos que 
dadãos maiores elo 21 annos que reunirem tts competem ás ca,ma,ra,s reunida.;,, deverão 
qua,lidades de eleitor até a idade de 60 estar· presentes, pelo menos, quatro juizes de 
ttnnos, possuindo a renda annual de 1:200$, cada. cama.ra. 
no minimo, por bens do raiz, ou o duplo Art. 25. Compete ao Conselho Supremo : 
quando o rendimento provier de commercio. I, processar e julgar em ultima tnstancia : 
industria ou cargo publico. · a) a suspeição· opposta. aos de::embal;ga-

A l)Osse de titulo scientiftco :pela.s facul- dores, juizes de dire-ito e ao procurado-I' 
dades d<l. Republica. ou estra,ngeiras constitue geral; 
prova, de renda. · b) resolver os confiictos de jurisdicção 

Art. 24. Compete á Côrte ele Appella,ção: das autorida.des judiciarias do districto, 
I, deliberar sobre materia de ordem e entre si ou com as administrativas que não 

serviço interno, que lhe interesse ou a cada forem federaes; · 
mua das Ca.mara.s, sempre que fo1' para essa II, exercer as. attribuições do decreto 
,:fi.m ~o~!_oca.da pelo presidente por si, ou a \n. 1.030. art. 138, ns. 1, 2, lettra b e n. 4. 
reqms1çao d~ um ou mais desembargadores; . Paragrapho unico. O Conselho Supremo 

li, organlZar o seu regimento i.n ternoe lreunir-se-ha em sessão ordinariamente uma 
,reformal-o, sendo, porém, vedado crear dis- vez por sema,na. e cx.traot•dinariamente 

.. posjções de cara,cter processual; sempre que for convocado. . 
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Art. 26. Compete n. cada, uma. das ca,
maras cumulativamente : 

I, julgar os nggravos e ll.ppellaçõcs dos 
despachos e sent~nças dos juizes de direito, 
beru como os aggr::~.vos dos despacllr.s da 
jtinta commerchtl, negando ou admittindo 
.registro de ma.rc 1.3 de industrüt ou de com
mercio, ou ctts.5ando a m~ttricula de ne
gocütntes; 

li, julgn.r os recm'ilos e app olla.ções dt"tS 
decisões c sentenças p1·oforidas em primeira 
instanci<."t pelos juizes do dü•oito das va.ras 
criminacs e pelo jury. comprehendídas tts 
que se referirem ;t incltnão ou exclusão de 
jurados; 

III, conceder lwbeas-'coi'ptls c ordem de 
soltura. em virtude de petição ou ox.-officio 
:parn, originaeiamente conhecer da illegali
dade de prisã:o ou constrangimento orde· 
nados pelos juizes de diecito ou pelo chefe 
de policja do Districto Federal; 

IV, julgar os rGcursos ele llabeas-cm·ptts, 
quando denegados pelos juizes lle d.il'cLto ; 

V, advertir os juizes infel'iore·; e mais 
funccionarios por falta no estricto cumpl'i
mento de seus devm·e.3. 

Paragr"pho uni co. Cada uma das cn.maras 
julgal'á. OS feitos ciVOÍS O Cl'Írnin::teS p01' (liS
tribuição alternada, reunindo-se duas vezes 
por semana, devendo durar <1. sessilo qmt~ro 
horas, a começa1• dtts 11 horas cln. m<~nhii, 
podendo ser prorogttd<~ por afllucncia de :;el'
viço. 

Em todos os recursos o r2la t.or se1·tt sol'· 
-teado no dia do julgamento. 

Art. 27 . Compete ao prosíclcn te d~~ Côrto 
d~ ""\ppetlação: 

I, })residir as sessões das cltm;; crtmnras ro
nniclns do Co.m,olho Supl·erllo c ttc lltntL d.as 

camttras dirigindo os seus tt·ttbn.lhos; 
II, da.r posse a.os dosembnrgttdurcs, jnízca 

do direito, pretores, seus suppluntos e fuur.
cionai·ios do tribunal; 

IH, nomea.1• c demittir os empreg~~dos CL 
que se refere o n. VI li do a1·t. St) e os en-
carregados do material do Fonem e designar 
quem os sul)stitua nos seus impedimentos; 

IV, remetter mensalmente ao Thesouro 
Federal as folhas para pagamento dos des
embargadores, juizes, pl'CGores e mais func
cionarios da justiça local, excepto os membros 
do Ministerio Pu 1Jlico. 

V, determimtr o desconto nos vencimentos 
dos juizes e membros do Ministerio Publico, 
e no ordenado dos procuradores da Fazenda 
Municipal, quando excederem os pmzos lo .... 

.ga es; 
VI, sus-pendor os ad-vogados e escrivães; 
Vll, exercer as attribuições do decreto 

n. 2.579, de 1807, art. 33, ns. IH, VII, IX., 
:X, XII, XIV; XV e XVI; 

VIII, apresentar annua.lmontc, ate L5 de 
janeiro, ao Ministerío d<1 Justiça,, :rola.tm?ios 
dos trabalhos do Ü'ibunal~ 

lX, distribuir os feito.:; cíveis, commerciaes 
e ceiminaes indi.:;tincta e altcrnacln.monte 
:pelos juizes d:;,s tlmts camara.s . 

Art. 28. CompetJ ::~.os prüsidente.s das Ctt
m::~.r,,,s: 

I, substit.uil· o presidente da. Cõrt\3 do 
AppoUação em seus impedim~nto:::; 

H, presiuir as sessões de uma da.s cama,ras 
e d.irigir-ihe os trabalhos; 

IH, exercer as funcções a. que se refr.n•e o 
(lecreto n. 2.579, ~wt. 38, do 1 a V; 

IV, info1·mar os peditlos de revisão e os 
recursos de graça nos crimes julgados em 
segunda instancia. 

Art. 20. O presidente da Cõrte de App~l
lação, por si ou ú requisição de qualquer 
membro das duas CJ.maras, bem c:>mo os 
juizes de direito c :pretol'eS, lJoderão Te:prc
sentar ao Ministl'o cb Justiça sobre faltas c 
irL'eQ"ula.ridades dos membr·o.s do M]njster.io 
Pn blico. 

Art. 30. Compete ao procm•adm· geral: 
I, fnnccionn;r junto(~ Côete de Appelln,ção, 

com a.s attribuiçõos conferidas pela legisla
ção vjgentc ; 

Ir, oxercer autoridade disciplinar so·bre os 
membros <lo Mini::;l.crio Publico e impor-ihes 
as penas do arl vortencia em reserva, cen
sura puhlictt, suspcnsã.o de exercieio com 
pcri.la. de vencimentos, até um mez, com 
rccu,•so p:1l'a o .Mini,;tro da Justiç<1. 

A imposi<~ão do q_11alqum• destas pen<ts só 
tcml 1og:tl' com ::1. exposi~:ão dos mo~ivos que 
os dctm•minttrcm ; 

UI, dJ8ign;,,l. os adjuntos que devem servir 
pm·an to a.s peetol'Ít"\~; 

IV, :Lpt·osnnta.r ao Ministro dt1 Jnstlça, 
ato o dia 15 do janeiro de cada anno, um 
minucioso rola.torlo dos traba.lhos do Minis
tel•io Publico, no pm•ioclu findo em 30 de 
junho dottnoo anterior, ::tnnexando-lhe: 

a) o quadro dos representantes do mesmo 
ministorio, data de sua nomeacão, licença e 
antiguidade, design::~.çã.o dos quo se distin
guiram por seu zelo e intelligencia; numero 
das ac(:õcs ê processos ctue promoveram ou 
em que interferiram, com indicação du. data 
do seu começo, da solução, ou d.a suspensão, 
do retardamento e suas causas; 

b) os recursos que intcrpuzeram, exposi
ção succint·.~ de seus fundamentos e a solução 
que tivoram; 

c) informação sobro o desempenho das 
fnncções dos tabelliães, official d.o regist1•o 
do hypothcca e do registro especial de titulos, 
escrivães, officiaes de justiça, agentes da 
força puplica e em geral, dos orgãos do Podei' 
Judiclal'IO; 
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d) as duvidas o diillculdades occul'rcnt(~S 
na execução das leis, e as provide-ncias <~cle
quadas a melhorar a adminístr~~·ão da. jus
tiça. 

Este relatol'io sm•á distribuiuo, depois do 
impl'esso no Diario Of!icial, aos jnizes c 
agentes do Minist.orio Publico do Dlstricto 
Foder<\l. 

V. Reclamar perante o pre~iuento da Corto 
de Appellação CJntrn. ~ fuJta de amlioncia 
ou siJssões nos dias e horas marcados, demora. 
nos despachos c sentenças e oútras faltas dos 
dcsQmlJargadores, juizes de direito c Pl'O
tores, denunciai-os e n.ccusal-os, bem como 
ao chefe de policia e ao prefeito. 

VI. Requerer exame de sanidade para vc· 
rificação de incapacidade llhystca ou moral ele 
desembargador ou juiz de dlreito ou pretor. 

VII. Remetter mensalmente ao Thesouro 
Federal as folhas pnra pagamentQ dos venci· 
mentos dos membro3 do Ministerjo Publico. 

Art. 3l. Compete ao.'3 promotores publicos 
e seus adjuntos: oxercor as funcções que lhes 
são commettidas pela legislação vigente, 
s~rvindo perante os ,ju\zos crhninaes, na 
ordem estabelecida pelo procurador geral. 

Art. 32. Compete aos cur<ldores de orphãos, 
ausentes, de mt:tssas fallida.s e residuos 
exercer as attribniçõo.3 quo lhes conferem as 
leis em vigor. 

§ 1. 0 O curadol' de orphãos funccionar(L 
perante as duns varas de orphãos. 

§ 2. o Ao curador do residuo.-;; compete 
tambem: 

I, l'oquerm• a notificação dos thesouroiL•os 
e qnaosquer responsavcis por· hospitao:i, nsy· 
los o fundações publica.::; qne recubam anxi· 
1ios dc1 The;:;ouru ou legados p:wa. prestnt•om 
contas sob pon[L do revelia c custtts ; 

li, roqum·er a I'omoçü.o tlas mesa::. adminis· 
tt•ativv.s ou do administl'adores d:.ts fun<.laçõos 
publicas, ou fie utilidi1dc publica no caso do 
negligoncia. on provu.rica<:;ão e a nomeação 
do quem os substitua, so de outro moll.o niio 
estiver previsto nos estatutos ou regula,. 
mentes; 

III, requcrot' o sequestro dos "bens des~as 
fundações, alienn.das sem n.s cautelas c for
malidades lega.es especialmente se o adqui
rente por si ou in tcrp.osta pessoa. per·tence 
oy pertenceu tí. administração d;.i. mesma 
fundação; 

IV, requerer que os legados pios não cum
pridos sejam entregues aos hospitaes ou 
casas de expostos. 

CAPITULO UI 

Art. 34. Em falta de disposição especial. 
o prazo será tlc 60 dias rara os accordãos. 
de 40 par:J. as sentenç<~s finacs, do lO para. as 
intm·loctrtorias simples ou mixtas e de cinco 
pnra cada desernbwgaclor cx:.tminar ou rever 
o processo submettLlo [LO ju!g<.~monto tb;; 

Côl'tc de Appellação. 
Art. 35. Quando o jtliz exceder o J.H'<1Z'I· 

legal, o presidente d<~ Cõrtc de Appellaç:La, 
a requerimento da parte, devidamente in
formado, designará outro juiz para proferir' 
a sentença e pro:;eguie nos termos ulteriorer~· 
do processo, impomlo ao dcsidioso a p:ma d·~ 
desconto nos seus vencimentos, correspon
dente a ·&anto:'3 dias quantos forem os oxo:3·
didos. 

Art. 3G. Não póde o escrivão con:;ervG.r 
autos em c<.wtorio l)Ol' mais de 48 horas de
pois de preparados, S) b pena de suspensão 
de um a tres mezes, imposta pelo julz do 
feito ou pelo presidente da Côrtc de Appel
lação, mo diante reclamação da parto. 

Art. 37. Na mesma. penu. incorrerá o es· 
crivão: 

a) que, findo o prazo concedido aos advo ·· 
ga.üos, cura.dures, l'oproscntant.os do Miai8· 
torto Publico o proctu•adorcs da Fazenda. Mtt· 
nicip<l.l, não cobrar os autos ll.té 48 horas de· 
pois, imlependontc de rcquel'imonto dll. pal'te; 

b) que recusa-r certidão do dia em que o:~ 
autos for·u,m com ''ista ou subiram tL con
clu::;ã.o. 

Al't. 38. O cscriYiio é obt•igu.do a dat' ro
cibo 1las custas o outal·as á. margem do:3 
auto~. u.os quMt<~ pJder(L a. pM·~o juntsr 
ILquollo documento. Quando o JUiz vorifica.t• 
quo o t'ccibo ~ de lmporttLucia suporior ;l.,1 
quota~, ou, ind.cpcn~(\ntC\ dC'ssa. pruva, que rt 
o:,crlviio cobrou tt\Xtl.t-1 indt•vidas, manda;;•;}, 
que ns 1•cstitua em tt·os dobros, o na ro:nci .. 
denciu. suspon~'el·o·htt por tros mozes. 

At•L 39. O ,juiz que deixar üo suspender o 
oscl'ivão na 1'órma dos [trtigos antcriol'es. 
incorrorâ, sob representação da parte int·S·· 
rcssadu. no presidente da Cô1•tc üe Appollação ~ 
na pena do desconto dos seus vencimentos,. 
correspondentes n. um mez, ttlém da respo!l
sabilidnde criminal que lho ccu1Jer. 

Art. 40. O escrivão só póde confiar autos 
aos advogados e nüo lt.s partes ou seu:s pro-
curadore3 judiciaes. · 

Art. 41. Os advogados são obrigados n. 
fa.zCI' u. entrega dos autos em cartorio, inde·· 
pendente de éobrança. no dia em quo findal' o 
prazo da vista, sob ])ena de não ser recebido 

DISPOSIÇÕES PR.OCESSUAES 

o articulado, allegações ou razões e riscar o 
escrivão o que nos autos estivo1• escripto, 
media.nte reclamação du parte e despacho do. 

• juiz. 
Art. 33. Os prazos estabelecidos para os Quando o representante do Ministerio Pu-

termos do processo não podem ser excedidos blico ou o procuradol' da Fnzeuda Munici}lal 
qualquer quo seja o motivo allego.do. não restituir os autos no ultimo dia da, 
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vista, a p::1l'te polerâ re tuerer ao juiz qne 
designe o substituto legal, impondo a? des
üioso u. pena de desconto de tmtos d1a.s de 
ordenado qua.ntoB tiverem sido .~xccdidos. 

Si o advogado aUegn.r molestla. dentro do 
pr::~.zo da vist.a, o juiz lho concederá. mais 
tantos dias quantos cor·1·espondm•em á metade 
de :;se prazo. 

A mesma disposição é applicaNl aos repre· 
sentantes do Ministerio Publico e procurador 
da Fazenda Municipal e a estes é concedido 
pa1•:.t articular, allega 1.· e at•ra.zoar, o dobro 
dos prazos contados ás outras pa.rtes. 

Art. 42. O advogado que, até o })razo m:1· 
x.im.o de cinco dias, depoi~ da cobrança do 
escrivão, não entre;:;ar os autos, será sus
penso das suas funcções . pelo presidente da 
Côr'te de Appellctção, até que faya. a entrega; 
durante a suspensão não l10tlerã advogar 
:perante qualque1• juizo, sob }Jena de nullí
da.de dus actos que :pratica. r. 

A suspensão ser(t decretada n, . requeri
~nento da pa.rte, com prévia informação do 
escrivão. 

Art. 43. Osjuizes de dil•c.it) comp<1l'ecerã.o 
diariamente ao l'orum, e ::thi permanecerão 
desde 11 horas do. manhã ás 3 da tarde, 
salvo quando occupados em dlligenciajudi· 
cial. 

A1·t. 44. No processo e julgamento dos 
cri:rnes do. competencia dos juizes de direito 
será observado o disposto no dace.:3to n. 707, 
de 9 do outub1•o de 1850, gua1•dada,s as modi
tlcações da legislação posterim•. 

Art. 45. No processo o julgamento dJs 
.c~·imes e contravonQões, da. compotencia dos 
:pretores, será applic:~do o clocl·eto n. 1.030, 
do 1890, no que dispõe sobro o processo e 
julgameilto pm·:.wto as juntas corl·cccionacs, 
devendo os autos, depois de finJas as inqui· 
l'içõos e Pl'I.JCnchidas as demais íl.>l•malidatics, 
se~· immedtatamoot~ conclusos ao pL·etor, 
que pro1o1•it•ú. a sentcncr~ dollnitiva. 

A1•t. 46. Nos t\rhitramcntos e vistor-ias, o 
terceiro louvado serCt d:t oscolh::t exclusiva do 
juiz, independente de pt•opos~a. d:1s partes. 

Art. 47. O juiz da. ac;~ã.o é o <.b. execll!;ã.o e 
de todos os seus incidentes. 

Art. 48 . As sentenças, a. '~cm•dãos e dc~
p :mhos, proferidos sobi'e matel'in. conten· 
üiosa, devem ser fundamontados, sob pena 
de nullidado. 

Al't. 49. As sentenças fina.es serão l'egis
tradas pelos escrivãe3 em livro expressa
mente para isso destinad.o e rllbricJ.do pelos 
juizes. 

A1•t. 50. A jul•isdicçã.o contenciosa consi· 
dera.-so proroga.da pa.1•a. todos os effeitos, si a 
pinte não alloga.1• a incompeteocia. do juiz, 
dentro do primeiro p1•azo lllU.l'C!ldo pr~ora 
1'alla.1• no feit.o. 

Art. 51. Sempre que, por suspeição ou 
outro imp:;d.imento perm;meute, faltarem a 
alguma das ca.maras mais de dous dos seus 
mcmb1·os, o respectivo presidente convoca.r(t 
outros tantos juizes, na ordem da substi
tuição. 

Quando, pol'ém, a fa.lta. fo1• accídontal, os 
julg<\mcntos penlicntcs se e1fectu·.lrã.o no dia 
so.~uinto ::to d ~t se são ordiu<~.ria, avisados 
pelo presidente o;:; juizes ausent9s. 

A mesma disposiçlo se n.pplic:t ás cama.ras 
remüda'>. 

Art. 52. PJ.ra offectual'·Se o alistamento 
dos jurados são os chefes das repartições fc
deraos c muntcipa.es obr:ga.dos a remettor 
no mez do outubeo .de cada anno .ao juiz de 
direito da ta vara criminal uma relação dos 
funccionarios publicas, com a espeCificação 
de seu~ vencimentos annuaes; e outra dos 
braziloü·os, contribuintes de impostos pre
dial ·e de industria e profissão, com a indi
cação d~ import:1.ncia. a que estão sujeitos. 

Na mesma época a .Junta Commercial ro
mettel·á :.t.o mencionado juiz a relação dos 
uegocittn tes brazileil·os matriculados. 

§ l. o A impontualidade na remessa dessas 
relações sujeita. os responsaveis, além das 
pemts em que incorrerem, á multa de 200$, 
que será imposta pelo juiz. 

§ 2. 0 O juiz iie direito da. ta. va1•a criminal, 
com assistencia do promotor publico e o p'l'O· 
sidente tio Conselho Municipal, procederá na 
conformidt~de do a1·t. 228 e seguintes do re
gulamento n. 120, do 31 do jttneiro !le 1842 
110 quo for applicavel. 

§;~.o Sü.o olovauas ao dobro das actu<tes 
multas por nã.o compa.l'ociment'> ás sos~óos 
do .Jury. 

Estas multa.s só po!l.wão SOL' t•elevn.das mo
uiante p1•ova. do impedimetlto, com recut•so 
pu.1·a o presidente da Cõrt;e de Appello.ç~o. 

§ ,!. 0 A intimação a.os jurados sorteados, 
cartiticlndo o offlchl de justiça não llavol-os 
encontr:J.tlo, se fará com llo1·a. certa, ob.-:>or
vadas as formalidades legaes. 

A inGimu.ção assim foita será pnlJlicada pch~ 
imprensa. 

Art. 53. No aclo elo julgamento r.las 1'Cett1'sos 
ci"iminaes, (los aggi·wt;os e appeUações, inter
postos das decisões e sentenças dos juizes (lc 
dü·eito, (lo jw·y e sett p>·esiclenle, d penniUido 
o debate ora~ as partes, em. p1·azo que em 1·e· 
f)ttlamento serei lim,itar.lo. 

Art. 54. Além dos casos de aggravo, es
pecificados no rog .!lamento n. 737, de 25 de 
novembro de 1850, al't. 669, e mais leis em 
vigor,cabe hmhem eBc re0urs.> da.s decisões 
interloeutoria.s: 

I, que importarem a terminação do pr -
cesso, fóra úos ctLsos pa.ra. os quaes já esteja 
expt•es;o o aggt'a.vo ; 
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II. que decidirem sobre entrega. de di- CAPITULO IV 
nheiro ou de quü.esquer outeos bens, ou sobre DISPOSif.:ÕES GERAES 
a vendê1 de bens em praça ou em leilão pu-
blico, ou por qualquer modo, sem ser em . Art. 55. Os vencimentos dos juizes e func-· 
cumprimento de sentença anterioi'; cionaríos de c1ue trata es ta lei cousta.rn ctt 

III, que denegarem a liquidação forçada de ta.bella a.noexi1. 
socieda.de;s a.nonymas ; . Art. 56. Fica a.pprova.llo o ~cgula.men t 0 

IV, qllO nome:.t.rem ou deslituirem os tu- n. 2.457, de 8 de fevel'eil'o de 18'.,7, que or
tores, cura.dores, inventa.l'iantes, testamen-. ganizou a. As~isteucia Judiciarla do Districtu 
teiros, liquid::mtes de sociedades mercantis, Federal. adapta.nd; ()-0 t'ts di:)_posições desta. lei. 
syndicos de sociedades anonymus em liqui- : Art. 57. Continm~m em vigor as di;po
<laçã.o fo:::~adn, e qnacsquer deposita;l'ios judi· ' siç:ões do decreto n. 1.030, .U.c 1890, e dcma.i;s. 
ciaos; leis e regulamentos referentes .á organização 

V, que concederem ou nega1•em licença judiciaria, não revogadas ex.pre.:sa ou ímpli
para a veneta, troca, arrendamento, hypo- citamente pela presente lei. . 
theca, ou qualquer a c to de alienação ou de Art. 58. Ficam restabelecidos os offi.cios de 
·Obrigação dos bens dos menores, dos orphãos, distribuidor e contador geral, de dous es
dos interdictos, da.s fundações, das massas ou cri-vães de ausentes e dous partidores. 
acervos das sociedades mercantis ou socie- Art. 59. Os curadores, pelos actos que 
dades anonymas em liquiaaclo; praticarem, perceberão unicamente as custas 

VI, que mandarem levantar 0 sequestro e P?rcentagens marcada.s nos ros~ec.tivos re- · 
em inventario ante3 do julgamento dos reS- ' gul~mentos, salvg os de m~ssas íall!das e de 
:pectivos embargos ; , res1duos, quo t~rao os vencimentos fixados na. 

VII, que não admittem ao réo, nas acções tabe~la anne:r,t· . 
em que elle sa defende, por 'embargos, pro· : AI t. 60. FlC.a o Gove_rno autorizado: __ . 
val:-os no prazo de-ter.mluado n_n. lei; . I. A .c~:msoh~?-r ~s.lms de. proc~~~o civil,. 

v ru, .que não concedem 0 t 1•1ctuo legal ao : commer Cial ~ m_Imlo~l, abolindo as forl'Il:ul~s: 
terceiro na execuçãio para pr0v.u.r os .seus ; termos, praxes mu~e.Is, de m~d~ a sunplltica!: 
embarg~s ; ~ \ o processo sem PL'eJt~Izo do dLrmto das partes; 

IX, quo negam pvecatoria para ser ':tomado \ Il. A revor o reglf!-le~t? ~e custas o o re-
o depoimento pessoal do auto1• ausente; 9nlamento d~ ta~a JUdlcla.l'l_[l,, adapt~ndo-os 

X, que negarem ca1•ta executaria para., em: ·a nova orgamzaçao dest:.t .1.<;;. e re~uzmdo os 
outro termo ou log.ur., procetler-se á penhora, onus que P?sam, sobr~ os ll~Joa.~.tes, 
ú a, valiação e á arrematação dos bens do .ex- IH. A p~oye~. sob1 e a r em::::.sa rlos auto~ 
ecuta:do que não os tom no termo da causa findos aos JUIZO::; competentes, 
ou da a~ção ou os tem insufficientes. IV. A e~tabelecer o Fon1m, podendo ~es-

' . . . ' pender ate 30:000.$ com a transferencut. e · 
XI, que admlttLrem a drsputa ~u. prefe· instu.llação dos tribunaes, juizes e serventuu.

renct~ antes d~ acto d;:~ ar1•emat:.tçao e do rios·du. justiça; 
effecttvo depostto do se~Il?reço, ou q~e .a ne- v. A abril• os precisos credi tos pura. a 
garem nos casos perm1tt1dos por 1m; execução da presente lei. 

XI~, que, em qua.tque1: proc~s~o, tpandarem Pa.1•agrapho unico. A codifica~·ã.o do pro-
)?r~Vlamento procoder a halnln~çao ~o her- cesso a que se r·efere o n. I será submottida 
dei~'o ou _ordenam. outras ,pro~Iden<uas re- a approv:ação do Congresso Legislativo, sem 
latrvas, nao determmadE-s na lei ; prejuízo de sua immeuhLt:1 execução. 

xm, q_ue, nas execuçocs •. .amiUHam a ar- Art. 61. Revogam-se ns dispos!ções em 
remataça.o ou qu:1lquer venda solemnemente contrai•io 
feita, que já tenha proà.uzidv Beus etl'ei tos • 
legaes, salvo se a ltlienação foi em fr.11ude de 
e:<ecução ; · 

Xl V, quo concederam ou n~ga·rem o sup
prirnento de consentimento para -.o menor ou 
orphão poder casar, ou do mu.1' ido . Jlara a 
esposa apresentar·se em jnizo, nos caso::; em 
que a lei o permitto. 

Parageapho unico • . Nos agg1~a1Jos., ,o qggra· 
"tJado terei vista pw 2-1 ho1·as, p:t1'a c.:onll~a
·minutar. 

Os clesemum·gatlo1·os te1·t!o o p1•azo tlc (ltw.J 
COi1fe>·encias pa1•a c.uaminat' os autos, sel?,tl.o 'to 
c~uto elo ju.tga1nento (lo aggraiJO sorkaclo o 
relctlo?·. 

DISPOSIÇ.'ÕES TRANSlTeRIAS 

Art. 1. 0 Logo que entra.1• em execução, 
esta lei, o Gov:er,no, independent·3 de nova. 
nomeação e " posse; respni tada a ordem de 
antiguidaJ.e em que actu:1tmente se a.cham 
clas:~Hlcu.dos, desigmwá. : . 

I. Os desembargadores que team de con
stituü• cada. uma das Camaras da Côrte de 
Appollação, sentlo p1·cenchitlos os novosf.ogcwes 
po,- juizes do 1'1'ibuntJ~ Civit e c,·im.inal ; 

11. As var•as em que devem funcciona.1• 
como juizos do direito os a.ctuues jutzes do
extlncto Tl'ihuna.l Civil e Cl'itnirml ; 
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Art. 2. 0 O suú-p;·ocw·o.dor do dist,·icto, cujo 
car·go rJ e.);Hncto pela presei~le lei, sen! ap,·o· 
veitado para WiW elas m~·as de jui.:; de di· 
reUo. 

Art. 3 J~: Os p;·eto;·es, membros elo minis
teria publico e ("uncc·iona1·ios vitalicio serão 
·mantidos em seus cm·gos, 1'espeito.dC!.s a -s con
dições do seu e .. :ercicio cw~l!al. 

Art. 4. 0 Aos (uHccion(!;·io :; p;·ovido~ nos 
cargos c1·eaclos p~;· esta lei contcw-se-ha , para 
todos os cffet'tos, o teii~po de se;·riço (j1!e 
tú;erem no_s caTgos e.x:tinctos. 

Art. 5. 0 Emquanto não for installn.do o Fo
?'um, a direcção da gua,rda e .conservação ·do 
erlificio onde funccionarem osjuizos de di
reito, ;:nrv, confiada .a um delles, esco1bido 
por seus 1;1:1res, havendo um porteiro para 
t!Sse serviçm, nomeado pelo mesmo juiz. 

TABELLA DE VENCI:\IENTOS 

Cóf'le de Apjjellaç(to 

1 Presidente (12:000$ 
de ordenado e 6:000S 
de g1•atificação) ..... : 18:000$ 
Pelo exercicio de pre-
sidente.............. 1:200$ 

2 presidentes . de Ca
maras ( 12:000.~ de 
ordenado e 6:0003 
de gratifica.ção •..•.• : 3G:OOO$ 
Pelo e~~ercicio de pre· 
sidento, gra.tificaç·ão. 
650$. • • . • • • • • • • • . • • • l : 300$ 

1~ Desembarga d o r e s 
(12:000$ de ordona.do 

. c G:OOO~ de grl1tifica
ção)................ :?lG:OOO:~ 

1 Socre ta rio (5: 200$ do 
ordenado e 2:600$ de 
gra,tillca.çã.o). ~ ...... . 
Ofllcial (3 :2ll08 de or
denado ·e 1 :GOO:~ de 
gratificação) ... ; ..•.•. 

:2 Escrivães (2:"100$ de 
ordenado e 1 :200$. de 
gratificação} ........ . 

2 Amanuenses (2:080$ 
de ordenado e 1:0408 
de g1•a tificação) ..•.• : 

1 Porteiro ( l : 560~) de 
ordenado e 780$ de 
gratificação) .....•.. 

2 Continues (1 :040$ de 
ordeno.do e 5.20:5 de 
gratificaÇão) .•.. : . •.• 

2 ofilcjaes de justir;~a 
(666$657 do ordenado 
c 333$333 de gratifi~ 
caç~ão),, .•..•.•..•..• 

1 correio. (6\:iô$üô7 de 

i:SOO~ 

4: .800$ 

/:200$ 

6:2<!0$ 

2::340;11; 

:3:120$ 

2:000$ 

ordeno.clo e 333$333 
de gr<..~. tifica.ção) ....• 1 : 000.) 307: 000 s 

Juizos de cli1·eito 

5 juizos(1e crime (9: 100$ 
de ordcna,do e 5:900$ 
de geatific~~,ção)..... 75:000~ 

3 juizes do ch'cl (9: luO$ 
de ordJnaclo c 3:!)008 
de gratifica,ção) .... : :39:000$ 

3 juizes do comrnercio 
(1:1: 1008 .. de Ol'dena.do 
e 3:900S ele gratifica-
ção)................ 39:000$ 

2 juizes de o r p h ã os 
(9: 100$ de ol'Jonado 
e 3:900.S de gratiiicn.-
ção)..... .. . . • . . • . . • . 26:000$ 
juiz da provedoria, 
(9: L008 de oedeoa,d.o 
e 3:900$ ele gt·a,ti(ica-
ção) .• . . • • • . .. . . .. .. 13:000$ 

l juiz dos feitos da fa,zcn
da municipal (9: 100$ 
ele ordenado e 3:0!0$ 
da gm~ificação)..... 13:0008 

5 escrivães do cl'imo 
{2:000~ de ordcn '.do c 
1 :Ouo$· do gratifict~· 
ção) .... , •. ,.. ... • • • 15:000$ 

6 olliciaes de jus ti~~tt 
pa1·a o crime (800$ 
de ol•,lonadn o ,100$ 
do gru.Ufi.caçã.o) ...... 5:000$ 226:000$-

Tl'iúwtwl do jtwy 

4 oscri vãos (3: 1.20,) de 
ordenado o l :5GO$ do 
gratific L~ç:ã.o). •.• ••..• 18:7.20$ 

2 pOl'~Oil'og ( l :5G08 de 
or.lenadu o 780$ de 
gru.trfic<.~çi:í.o) ••.•.•.. 

1 ';·eto;·ias 
15 pretores ('1:800$ l'lc 

4:680$ 23:400$ 

ord~n~tdo o 2:400$ de 
pat.ifi.c\l~.ã.o) . • • • • • • • 108:000$ 108:000$ 

.L1linislerio publico 

1 procuradorgeral 
( 12:000$ de o·rdumtdo 
e 6:000$ de gratifica-
ção),................ 18:000$ 

5 promotores pu·bUcos 
(6:000$ U.c ordena,do 
e 2:000$ de~ g,ratifica-

' ção)........... •. . • • • 40:000$ 
6 adjuntos de promotor 

(2:240$ de urdenado 
o 1: 120\ip de gra t itlca· 
çã.o) • • • • • .. .. • • ... • • 20:160$ 
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curador de resíduos 
( 4:480$ de ordenado 
e 2:240$ de gra titica
cão)................ 6:720$ 

l curador de massas 
fallidas com a grati-
ficação de.......... 4:800$ 

'2 am1DUJnSCS (1:560$ 
de orJ.enado e 780$ 
de gratificação...... 4:680$ 
cont.inuo (l :040$ de 
ordenado e 520$ de 
gratiticn.çã.o)........ l :5GO$ 

Etli(lcio d.Js jui:.os de dit·cito · 

1 pm·teiro com. 1:600$ 
de onlenado e 800.) 
de gt·atificaçao ...... 2:,400$ 98:320$ 

762:720$ 

Projecto n. 60 B, de 1903, Qile 1·eorganúa 
a Justiça elo Di~·t1·icto Federal 

(Vide projecto n. 99, de 1900) 

Art. 1. o A justiça civil e crlminal do Dis
tricto Federal é exerc.iua pelas seguintes 
autoridades : 

12 pl'etores. 
15 juizes de direi to. 
2 Tribunaes de Jury. 
1 Tribunal de Justiça. 

§ 1. o O Districto Fcdm·al é dividido em 
12 pretorias, cujas circumscripções o Poder 
Executivo fixará, e em cado. uma das quaes 
funccionará um pretor, que terá. tres sup
plentos. 

§ 2. 0 Os juizes de direito exGL'cem ·.,seu 
ca.rgo com jurísdicção p1•ivativa e singular, 
sendo: tres tlo civel, tl•es do commercio, dous 
de orphã.os e ausentes, um da provedoria e 
residuos e seis do crime. 

I. Os juizes de <1.\l'eito do cível, os do com
mercio e o da, provedoria e rosiduos teem ju
risdlcção em todo o Dlstricto, funcci'>nando 
·OS do civel e os do commercio por dístribui
·Ção; os de orphãos e ausentes e os do crime 
oteem jurisdicção em determinadas zonu.s, 
comprehendcndo estas duas ou mais proto
riasJ ou a extensão territorial, que, de ac
cordo com as necessidades da administração 
·da justiça, o regulamento desta lei fixar. 

li. Nas jul'isdicções que comprehendem 
·Gluas ou mais varas, cada. uma destas~ desi
.goada .POl' um numero de orllem. 

§ 3. o O Tribunal de Justiça é composto de 
15 juizes (desembargadores), um dos quaes, 

ele i to por seus pares, oxe1•ce por um anno o 
cargo de presidente, não podenU.o ser re
eleito sinão depois de decor1·idos tres ao-
nos. · 

Tem jurisdlcção em totlo o Districto e di·· 
vide-se em duas camara.s, uma civilo outra 
criminal, presidida. cada uma por um de 
seus membros, eleito pela mesma . fól'ma e 
p3lo mesmo tempo que o pl'esidente d.o Tri
bunal e formando os tres presidentes um 
Conselho Supremo. 

I. A Cama1•a Civil subdivide-se em duas 
secçõ;:s, com a. designação de 1 a e ·2·•, que jul
gam alternadamente as appcllaçõss, os ag
gravos e as cartas testemnnhaveis. 

li. A Camara Criminal subd.ivide·se em 
duas secções, com a designação de ra e 2a, 
as quaes julgar-ão alternadamente as appel
lações c os recursos c1·iminaes de qualquer 
csnecie. 

Íll. Cada secção compõe-se de tres juizes e 
do presidente da l'espectiva Camara. 

§ 4. 0 O Tl'ibunal de Justiça. terá uma se
cretaria, que exercerá. as funcções da actual 
secrebria da Côrtc do Appcllaç~ão, e cujo 
pessoal será o seguinte : 

I secretario. 
2 amanuenses. 
1 porteiro. 
1 a.judanl;e do porteiro. 
2 contínuos e dois officiaes de justiça. 
Ficam mantidos os dous escrivães com as 

actuaes fnncçõos. 
§ 5. o Ha em cada Tribunal do Jury dous 

escrivães o um em cada juizo siogultw, ex
cepto na.s va1·as orphanologicas e de ausentes 
e na da. p1•ovodoria e l'esiduos, cJ.da. uma das 
quaes pocloPá ter dous, além dos esct'O\"entcs 
juramentados c officiaes do justiç::t que forem 
nccessarios, sm•vimlo um destes de porteil'o 
dos auditorias. 

§ G.o O Mlnisterio Publico compõe-se 4e: 
1 procura.dor geral. 
4 pl'ornotorJs publicas. 
ô adjunt..;s de promoto1·. 
6 cm'<.:t.dores, sendo: 
2 de orphãos. 
2 de massas fallidas. 
l de ausentes. 
l de residuos. 
HaYerú. um a,manuense e um continu.), quo 

servirão junto ao procurador gera.!. 
Art. 2". Os desemba1•gadores, juizes de di

reito, pretores, procurador geral do Di5-
tricto, promotores publicos. curadores e o 
sccl'etario do Tr•ibunal de Justiça. são no· 
meados pelo Presidente da Republica, obser
vada.s as seguintes disposições : 

I. Os desembargadores, de entt•e os juizes 
de direito, na Pl'opoi•ção de dous te1•ços por· 
antiguidade e um terço }JOL' mcr•ocimento, 
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de modo que a nomeação de um dcscmbar- li. Os presidentes das camaras pelos 5uizes 
gadar por merecimento s "',j;J. sempt•e prece- mais antigos das respectivas cama.ras. 
dida da nomeação de dous por antiguidade. W. Os desembargadores de urna cannra 

A antiguidade conta-se da posse, prevalc- pelos da outra, o na fu.Ita destes pelos ,j11izes 
cendo em igualdade de condições: de direito, observada a ordem de antigui-

a.) a antiguidade no Tribunal Civil e Cl'i- dadc !le um o outro caso. 
minai, q_ue se extingue em vírtud~ desta I V. Os ,jniz~s de direito pelos pretores que 
lei ; · o presidente do Tribunal de Justiça designar. 

b) a data da nomeação : V. O:; prci;orcs pelos rcsp!3ctívo.3 ~up-
c) a i·ladc. plontl'~, na. ordem numerica. 
li. Osjuizes do direito, até $Ct~·. üe entre VI. O pl'Jcurador gor.tl : 

oa pretores; até t.re:.; , de entre os membt•os ('.) nos impcuimentos occa.~ionaes, polos 
do Ministerio Publico ; até dous, llo en trc os pl'omotores,-· n:1 o ruem numerica ; 
·a.d voga.dos ele noto rio S:l.bor, sendo estes /J) ucs outros casos, por cidadão nomeado 
b·.~chat•cis ou doutor~s em sciencias iuriclica.s. int~Jrinamente pelo 1\-linistro da Justiça e Ne-

III. Os amanuenses, den~l'e oa
9 

cidadãos gocioa Interiores e que rcuna as condições do 
brazileiros de reconheciua idoneidt~de. n. IV, deste artigo. 

§ 2.o Os demais empregados do Tribunal VII. Os curadores, os promotores e os 
de Justiça são nomeados pelo respectivo prc- adjuntos, de entre os uas respectivas classes, 
sidente. • por de~ignação do pt•ocur<tdor geral. 

§ 3. 0 Pelos juizes de direito e pretores per YJII. O secrotal'io do Tribumtl de Justiça 
ante quem servem são nomeados: e os demais funccionarios por designação 

I. Os officiaes de justiça.. do p1•esidente do mesmo Tribunal. 
II. Os escreventes juramentados, prece· IX. Os escrivães do juizo de direito e das 

dendo proposta do respectivo cscri"ão. pretorias pelos escreventes juramentados e, 
§ 4. 0 São vitalícios o ina.moviveis os juizes na falta, po1· quem os respectivos juizes 

de direito e os desembargadores. nomearem. 
§ 5.0 0:) magistrados vitalicios =~ó perderão § so. Quanto á. posse, exercício, in com-

seus logares: patibilidatle, licenças, aposentações, venci-
I. Po1• exoneração a pedido ou em virtude mentos e vestuarios, se observar~ o disposto 

de sentença condemnatoria.. no decreto n. 2,464, de 1897, com as modi.-
11. Em -rirtude de aposentadoria, conce· tl.cações esta.belecidas n~ta lei. 

dida a. requerimento, nos termos do art. 39, 
ns. 1 e 2, do decreto n. 2.464, do 17 de feve
reiro do 1897. 

lU. Em virtude de aposentadoria dect•eta.Ja 
pelo Presidente da Rcpublica., nos seguin~es 
casos: 

a) si, em exame de sanidade, requerido 
pelo representante do ministerio publico, for 
polo Tribunal de Justiça reconhecida a inha
bilita.ção do magistrado p':l.ra o serviço ; 

b) si o ma.gist~·ado tivor completado 70 
a.nnos de idade. 

Nestes dous casos, o magist1•ado sel'á apo
sentado com os respectivos vencimentos, na 
proporção seguinte: 

03 vencimento, de um anno se dividirão 
em 20 partes iguaes, cabendo annualmente 
ao aposentado tantas dessas partes quantos 
forem os annos de serviço na magistratura, 
até ao maximo de 20 annos. 

§ 6. 0 O magistrado que não acceitar a 
nova nomeação que lhe competir por accesso 
ficará avulso, sem direito a vencimentos. 

§ 7. 0 o.~ ,juizes e mais funccionarios da 
justiça. local do Districto Federal serão sub
stituídos: 

I. O presidente do Tribunal de Justiça 
pelos presidentes das cnmaras7 na ordem de 
ao tiguidado. 

Vol. v 

A1•t. 3°. Compete: 
§ 1°. Aos pretores: 
r. No cível e commercial: 
a) julgar por sentença as composições en

tre partes capazes de transigir o executar a. 
mesma. sentença ; 

IJ) homologar e executar a'l sentenças doa 
juizes arbitros nos limites do sua compa
toneia ; 

c) processar o julgar em tn· instancia: 
1 o, as causas contenciosas do valor não ex: 

coden te a 2:000$000 ; 
2°, as causas de despejos de predios ur· 

banos, não existindo contracto; 
3°, as justitlcaçõe~. vistorias o outros exa

mes para servil·em de documentos, sem pre
juízo de igual competencia de outros juizes ; 

d) pl'Ocessar ns causas de divorcio por mu
tuo consentimento ; 

e) exercer as attribuições não contenciosas, 
rela,tivas ao casamento e respectiva celebra
ção, e as que se referem ao regir:;tro civil, na 
fôrma das leis vigentes. 

li. No crime: 
a) formar a culpa nos crimes communs da 

competenciu. do jury e dos juizes de direito 
atê á pt'onuncia, ex.clusi-re ;. 

23 
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b) julgar as contravenções }n~ocessada.s b) exercer as attribuiçõcs contidas no 
pelas autoridades policiaes (lei n. 628, de 28 ::~.rt. 5°, ns. l a. X, do .decreto n. 143, de 15 
de outubro de 1890, art. 61)) ; de março de 1842, pertencendo-lhes tambem 

c) processar o julgar os demais crimes e o pl'ocosso e julgamento das causas de inter
contravenções ora sujeitos à competencía. das dicção e todos os actos de jurisd.icç.ão volun· 
juntas correccionacs (decreto n. 1.030, do taria em materia. orphanologica; 
14 de novembro de 1890, art. 58). c) proceder (1, arrecadação dos bens de d.e-

III. Exercer iLS funcções que lhes são con- funtos e ausentes e dos bens vagos, provendo 
feridas, quanto <.ts eleiç~ões de intendentes a. respeito d<L sua administração e <1puração. 
municipaes c :.ta alistamento dos juizes de § 6, o Ao juiz de direito da prove(lOl'ia e 
facto c dos guardas nacionaes. resíduos: 

§ 2. o Aos supplontes de pretor: coadju- a) abrir e cumprir testamentos e codi-
val-o no preparo dos processos de sua com- cillos; 
petencia e na celcbraçãb do casamento. b) reduzir o testamento nuncupativo a pu-

§ 3. o Aos juizes de direito do ci vel e aos de blica fórma; 
commercio respectivamente: c) processar e julgar em P. inst11ncia as 

I. Em In instancia: causas de nullidade de testamento e as pro-
a) processar e julgar: postas contra o testamenteiro para a entrega 
1 o, as causns contenciosas de valor superior do legado ; 

a .2:000$, as de fallencia e as relativas á d) processar e julgar inventu.l'ios e parti
constHuição, funccionamento e liquidaç:ão lhas de defuntos que deixarem testamento, 
das sociedades comm.el'ciacs o anonymas, sem herdeiros orphãos ou interdictos (de
qualquer que seja o valor das mesmas ereto n. 4.824, de 22 do novembro de 1871). 
causas; § 7. 0 Aos juizes de direito do crime: 

2°, todos as causas em que a Fazenda I. Em la instancia: 
Municipal for interessada como autora, ré, a) processar e julgar: 
assjstente, oppoente ; 1 o, os crimes de responsabilidade dos func-

3o, as inestimaveis e as de qualquer ·valor ciooari.os sem fôro privativo e os connexos 
não commettidas a outras ju1•isdicções ; com os de responsabilidade ; 

4°, as adm1nistrativas não conferidas ás 2°, os crimes de fallencias : 
varas privativas de orphãos e ausentes e da b) processar- desde a prl•nn ncia, inclusive, 
provedoria e resíduos ; e julgar os crimes designa,rwÍ) nos arts. 101 

b) julgar as causas de divorcio por mutuo do decreto n. 1.030, de 14 de novembro de 
consentimento processadas pelos pretores e 1890, e 5" da lei n. 628, de 28 de outubro de 
as de nullidade de casamento, bem como de- 1899; 
cidít• l\!5 questões de impedimentos matl-imo· c) processar desde a p1•onuncia, inclusive, 
niaes; e submetter a. julgamento os crimes da. com-

H. Em 2a instancia, julgar os l'ecursos e peteucia do Jtn•y ; 
as appellações dos despachos e sentença .; dos d) exercer as funcçõos de presidente dos 
pretores no civel o no commercio, tondo p3.ru. T1•ibunae.s do Jtiry; 
esse fim cada juiz uma. circumscripçã.o es· c) conceder habeas-cor1Jus ; 
peclal. fJ processat• e julgar as infracçõcs das pos-

§ 4. 0 Ao juiz de (Uroito da In vara. cível, tm•as municipaes, cabendo aos respectivos 
especialmente: procuradores rlos feitos e seus auxilit~res pro-

a) exercer as attribuições a que se refere mover o seguir o competente processo. 
o art. 19, §§ 1° e 3(} do decreto n. 2.579, de II. Em 2a instancia, julg;1r os recursos o 
1897, quanto aos tabelliães de notas, offlciaes appellações das decisões proferidas pelos pre
de registro das hypothccas e escrivães de tores no crime. 
protestos; § 8°. Ao juiz de direito da In vara crimi-
. b) cumprir todas as.precatorias dasjustiças nal, especialmente: 
do paiz dirigidas á justiça local do Dist1•icto a) proceder, com as~istencia do 1 o pro-
Federal ; moto1• publico, á revisão düs juizes de facto; 

4)) conhecei' da,s suspeições oppostas aos b) fazer parte da junt:.t revisora do alista-
pretores; mento de guardas nacionaes . 
. d) habilitai' os pretendentes aos officios de § 9°. Aos Tribunaes do Jury: 
JUstiça; a) julgar os crimes não submettidos ex-

§ 5. o Aos juizes de direito de orphãos pressamente a outl•as jurisdicções; 
ausentes : b) julgar os crimes que, sendo de sua com-

a) pr?cessar o julgar administ1•ativamente, petencia pelos quesitos propostos aos jura
em ~a mstancia, as causas de inventados, dos, se tornarem da competoncia do pretor 
part1Ihas, tutellas, curadorias, contas do tu- ou do juiz de direito uo crime polas rospos-
tores e curadores; tas dadas <tos mesmos quesitos. 
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§ 10. Ao Tribunal de Justiça: V, etercer as attribuiçõcs contidas uo de-
a) eleger seu presidente e os das camr~,ras; ereto n. 2.579, de 1897, art. 33, na. UI, VII 
b) tomar deliberações sobre ma teria de IX, X, XH, XIII, XIV, X v e XVI. ' 

ordem e se1•viço i'lterno; § 15. Aos presidentes das C<1maras Civil e 
c) julgar os crimes communs e de respon- Criminal: 

sabilidad.e de seus membros, d.os juizes de I. Presidir as sessõe3 das respectivas Ca-
direito. do chefe do policia do Districto Fe- mara9. 

· deral, do prefeito municipal c do procurador li. Exercer as funcções a quo se refere o 
geral. citado decretou. 2.579 a1•t. 38 I a V. 

Nes~es processos servirc.."L como juiz da in-1 § lô. Ao procurador ~el'al: ' 
str~cçao e relator o dosemba.rgaúoi' que for lo, funccionar junto a~ Tribunal de Justiç<.t 
des1goado pel::t sorte. I com as attribuiçõ~s que lhe são conferidas 

§ 11. Ao Consel~o Supremo: . _ . pela legisla.ção actual · 
I. Processar e Julgar em _umca mstanCia: o • ' • • • 
a) a suspeição opposta a c1ualquer dos 2 • e~ercer V:U~orrd~de d1s~tplm~r sobre os 

· juizes do tribunal, aos juíz'JS de direito e ao membros do Mtmsterw .Pubhco e 1mpor-llles 
procurador geral ; . as penas ?a ad verten~1a em r·ese~v~, cen-

b) resolver os conflictos de jurisdicção e sura publica,. suspensao de exercw10 com 
attribuição das autoridades judici~1rias do perda de vencn!lcntos até m~ .mez, com re
districto, ou destas com as administrativas cur~o voluntarw para o Mm1stro do In-
que não forem federaes ; ter1o1: • . _ 

II. Exercer as attribuições constantes do ~ liUP?Siç;w ~e qu_alq:u~r des3as pena~, 
decreto n. 1.030 art. 138, ns. I u Icttra b_ porém, so })OdCl'a ser mfhg~da com os motl-
e n. IV. • ' ' · vos expressos quo a determmarem. _ 

§ 12. A' Camara Civil julgar, na fôrma elo . 3\ apresent11r ao Govcrno,.até .o dw. 15 de 
art. 1°, § 3°, os aggravos, tts cartas teste- J~nezr~ de cada anno, ll:ID: Inl!lucwso _l'elato
munhaveis e as appellações interpostas dos rw}os trabalhos do :Mu:nstcr10 Publico, no 
despachos e sentenças proferidos pelos juizes ~.enodo findo em 30 de Junho do anno ante
de direito do civel e do commercio, de nor, anncxando-lhe: 
orphãos e n,usentas e da provedo1•ia, e os ~).o q~mdro dos l'eprcsentantes do mesmo 
aggravos das decisões da Junta Commercial, mims~er~o, data. de sua nomeação, licenças 
negando ou admittindo regist1•os de marcas e ~ntigu1dade, designação dos que se distin
de industria ou do commercio e cassandJ a gmmm por seu zelo e intelligencia, numero 
matricula de negociante. o natm•oza das. acçõos o processos quo pro-

No caso de appellação, o relator do feito t~ov~·am on em que intcl'furiram, com in-
sel'ú. sorteado no acto do.ju!gamcnto. chcnçao da data de seu começo, da solução 

§ 13. A' Cama1•a Criminal: ou úa suspensã.o, rcta,rdamcntos e suas causas; 
_ I. Processar e julgar os podidos do lw&co.s· b). os recursos qtto interpuzeram, exposição 

corpus. succmta de seus fundamentos, caracter do 
li. Julgar os recursos e appolla,ç.ões dn.s provi.mento; _ 

decisões e sentenças : dos juizes de direi to c} m rorma.çao sobre o bom ou irregular 
do crime, do jury c sou p1•osillcnte e da d~scmpc~ho dos ta.belliã.os, cscri.vãcs, offi
inclusão e exclusão da lista dos juiz•!S do Claos do Justiça., agentes !la forçn. publica 
facto. o, em geral, dos orgãos do Poder Judicia1•io; 

cl) as duvidas e dífficulúades occorrid.as na 
§ 14. Ao presidente do TL•ibunal de Jus- execuç~ã.o da.s leis e as provi~cncias ade-

tiça.: ~1ua~as a ml3lhorar a administração da 
I, presidir ás sessões: JUStiça. 
a) do Tribunal; O relc:ttol'io seríl dirigi(lo a.o Presidente da 
b) do Conselho Supremo. R~pu?hca, impresso no Dia1·io Official e dis-
II, dar posse aos dese:rnbJ.rgadoros, juizes tr1 bmdo, annex:o ao do Ministerio do In-

de direito, pretores e seus supplentes e func- terior, aos juizes do Districto Federal, pre
ciona.rios do Tribumü. tores, prepa.r,~dores e agente3 do Ministei'io 

III, nomeare demittir os empregados a que Publico. 
·Se refere o art. 2o, § 2o, e os do material do § 17. Aos promotores publicos e seus 
Forum, e designa.r-lhes os substitutos nos adjuntos: · 
impedimentos. .Exercer as funcções que lhes são commet-

IV, remetter ao Thesouro Fede1•a.t as fo ·t1~as. actualmente, servindo perante os juizes 
lhas para pagamento dos desembargadores, cr1mmaes, na. ordem estabelecida pelo pro
juizes, pretores.e mais funccionarios da jus- curador geral. 
tiça local do Districto Federal, excepto os § 18. Aos clll'adores de ausentes e residuos, 
membros do Ministerio Publico. funcciona.r exclusivamente perante as respe· 
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ctivas varas privativas, com as mesmas 
. attribuições dos actuaes, e aos de orphãos e 
massas fallidas, . por dist1•ibuição igual dos 
respectivos juizes. 

§ 19. Aos demais funccionarios: 
Servir junto aos trihunaes e juizos regu· 

Ia.res, na fórma das leis e regulamentos. 
Art. 4. 0 Os escrivães das pretorias subur

banas continuam com as attribuições rlos 
antigos escrivães dos juizes de paz, podendo 
exercer as funcçõea de tabellião, de accordo 
com a O.l'd. lei la, Tit. 78 e lei de 30 de ou· 
tuhro de 1830. 

Art. 5. o A jurisdicção considera-se proro
gada para todos úS effcitos, si as partes não 
allegarem a. incompetenci:.t do j11iz dentro 
do primeiro prazo marcado para fallarem 
no feito. 

Art •. 6, o O juiz da acção e o da execução 
e de todos os Sdus incidentes, inclusive, no 
juizo criminal, a informação nos casos de 
perdão e revisão •. 

Art. 7. 0 Todas as sentenças definitivas 
serão registradas pelos escrivães em livro 
expressamente pat·a isso destinado e rubri
cado pelos juizes. 

Art. 8. 0 No acto:. do julgamento dos re
cursos criminaes, 'dos aggra-vos e a.ppellações 
interpostos das decisões e sentenças dos 
juizes de direito, do jury e seu presidente, ê 
permittido o debate oral ás partes, em prazo 
que em regulamento sel'â limitado. 

Art. 9. 0 No processo e julgamento dos 
crimes da competencia dos juizes de direito 
será observado o disposto no regulamento 
n. 701, de 9 de outubro de 1850, guardadas 
as modiftca.ções da legislação posterior. 

Art. 10. No processo e julgamento dos cri
mes o contra-venções, da competencia dos 
pretores, serão observadas as disposições do 
decreto n. 1.030, de 1890, relativas ao pro
cesso e julgamento perante as juntas .cor
reccionaes, no q uc for applic<:t vcl, devendo 
os auto~, depois de findas as inquirisçõe 
e preenchidas as demais formalidades, ser 
imm~diatamente conclusos ao pretor, que 
proferirá. sentença. definitiva, condemnando 
ou absolvendo o réo. Esta sentença será pu
blicada na primeira audiencia que se seguir, 
ou em mão do escrivão no mesmo prazo. 

Art. 11. Os juizes de direi to são obrigados 
a comparecer diariamente ao Jiorum, salvo 
quando occupados em diligencia judicial. 

Art. 12. Sempre que, po1• ausencia, sus· 
peição ou outro qualquer impedimento per
manento, faltar ao tribunal ou a alguma das 
camaras m·ais de um terço dos seus membros, 
o respecticvo -presidente convocaJ•á, para 
substituil-os, juizes de direito em numero 
equivalente. 

,,~, ;;,Art • .. 13. Continuam em vigor as dispo
sições do citado dec1•eto n. 1.030, de 1890, e 

das demais leis e regulamentos referentes 
á organização ju liciaria, que não tenham 
sido e11:plicita (;U implicitamente revog<:tdas 
pela presente lei. 

Art. 14. As queixas e denuncias não de
pendem de licença do juiz nem de jura
mento e, salvo as . do Ministerio Publico 1 

podem ser dadn.s por prccurador. 
Art. 15. Nos arbitramentos e vistmü.s o 

terceiro louvado será da exclusiva escolha. 
do ,juiz, independente de pr..>posta das partes. 

Art . 16. No3 aggt'aV1·s, o a.ggrava1o ter(c 
vista dos autos po1• 24 horas para contra
minutar. 

Os desembargadores terão o prazo de duas 
conferencias para examinar os autos, senclo. 
no acto do julgamento do aggravo sorteado 
o relator. 

Art. 17. Nas acções summa.rias assignar
se-hão os prazos de cinco dias para a con
testação, de dez pa.1•a a prova e de cinco para 
as allegações finaes. 

Nas executivas · a primeira citação ao réo 
será para dentro de 24 horas pagar ou dar 
bens <.í penhora. 

Nas do deposito o réo póde ser ouvido in~ 
dependente de deposito do equi-valente, si a 
defesa consistir na falsidade do escripto de 
deposito. 

Art. 18. Os prazos determinados em lei 
para as diversas phases do processo não po· 
derão por motivo algum ser excedidos. 

§ 1. o O presidente do 'fribunal de Justiça 
velará no fiel cumprimento desta disposição; 
enviando mensalmente ao Thesouro a lista 
doSjQizes e demais fnnccionarios que tenham 
excedido aquelles prazos, para o fim de se 
tornar o.tfectiva a multa de tantos dias de 
gratificação quantos os excedidos. 

§ 2. o As partes poderão reclamar contra 
a. demora no andamento dos processos, e 
essas reclamações apresentadas ao presi
dente do Tribunal da ·Justiça, devidamente 
documentado.s, farão prova para o fim 
do ter logar a multa do paragrapho ante
cedente. 

Art. 19. O presidente do Tribunal de Justi
ça descon tarâ na antiguidade dos juizes tantos 
dias quantos forem em cada anno os excedi
dos nos prazos, dentro dos ·q uaes deveriam 
ter sido despachados os autos distribuídos aos 
mesmos juizes, devendo estes tornar e1fecti
va a responsabilidade dos seus subalternos. 
que para tal irregularidade houvorem con~ 
tribuido. 

Paragrapho unico. A's partes cabe o di
reito de reclamar do mesmo presidente o fiel 
cumprimento desta disposição. 

Art. 20. Nas primeiras nomeações parUi 
os cargos de juizes do Tl'ibunal de Justi
ça serão ·mantidos os actnaes juizes da 
Côrt.e de Appellação, sendo preenchidos o~, 
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novos lagares l)Or juizos do Tl'ibunal Civil o 
Criminal, escolhidos livt·emeute polo Govm·· . 
no; para os cargos de juizes de direito sm•ão 
aproveitados os juizes do Tribunal Civil e 
~rimina.l, dos Feitos da Fn.zcnda. Municip~tl. 
o sub prJcurador do Districto Federal, e, om 
ultimo logar, os p1•eto1•es. 

ps preto~·es, membros do ministcrio pu
~h~o e m~1s funccionarios que forem vita.
lic:c;>s serao mantidos em seus cargos, re
spCltadas as condições do seu exercicio 
a.ctual. 

.Para.grapbo unico. Aos funccionarios pro
VIdos nos cargos creados por ostn. lei, con
tar-se-ha, para todos os effc~itos, o tempo 
de terviço que tiveram nos cargos extinctos. 
~rt. 21. Eleito o presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça, o Governo designat·ú. os 
desembargadores que teem de constituil' 
cada uma das Camaras e cada uma. das 
secções • 
. Art. 22. Os vencimentos dos juizes e func

monarios comprchenclidos nestn. lei constam 
da, ta.bella annexa. 

Art. 23. Fica appl'ílVado o l'egulamento 
n. 2. 457, de 8 de feverejro de 1897, que or
g,anizou a Assistencia Judiciaria do Districto 
Feleral, a iaptando-se o mesmo ás disposi-
ções da pt•esente lei. · 

Art. 24. O Governo fica autorizado: 
I. A con~olidar as disposições do processo 

civil, do commercial e do criminal e as 
de organização .judiciaria, abolida, po1•ém, 
desde já, a alçada em todos os juizos e po
dendo as partes nas causas até 1:000$ pro
movm· e defender o sou direito indepen
dente da intervenção de · advogados e so
licitadores. 
. Il~ A rever o regimento de custas judi· 

r.tar1a.s. 
UI. A est ·.r.lelecer o Fonem, po<lendo des

pender até 30:000$ com a transferencia. e 
installação dcs.'tribunaos, juizes e serven
tuar:o3 da justiça local. 

IV. A prover sobre a rcme~sa. dos autos 
findos aos juizes competentes. 

V. A abl'ir os precisos creditos para a 
execução da presente lei. 

A1·t. 25. Revogam-se :\s disposições em 
.contrario. 

Camara dos Deputados, 18 de julho de 1903. 
F. de Paul« Gttinwi·ães, presidente.-Manoel 
de Alencar Gttima1·tces, lo secretario.-Joa
!l~'im de Lima Pires Fe·neira, 4° secret:wio 
servindo de 2°. . 

TABELLA DE VENCIMENTOS 

TrilnmaZ de Justiça 

1 presidente (12:000$) 
de ordenado · 6:000$ 
de gra.titlcação)..... 18:000$ 

Pelo oxorcicio de pec-
siuonto, gratitlcaçã.o. l :200$ 

2 presidentes de cama-
l'U.S (12:000$ de orde-
nado e 6:000$ do gra-
ti ftca.ção) .•.. -•...... 36:000$ 

Pelo exercício de p1•a-
sident'3s, gratifica-
ção 600$080 .......• 

12 de se m b a r g a d o-
r cs (12:000$ de or-
denado e 6: 000$ de 

l :200$ 

gra.tifica.çã.o) •..•..•. 216:600$ 
secretario (5:200.-fr; do 
ordenaLlo e 2:600$ de 
gra.tificar,·ão) ........ 7:800$. 

2 cscri vãos (2:L100$ de 
ordenado e l :200$ de 
gratificação) •.•..•• ~ 7:200$ 

2 a.ma.nuenses ( 2:0808 
do ordenado e l :040$ 
do {ratificação) ••... 6:240$ 

2 con inuos (l :040$ de 
ordenado o 520$ de 
gl•a.tiflcaçã.o) •...•.. 3:120$ 

2 ontcfae.~ de justiça 
(6!i6S;607 de orde· 
na.dÔ o 333$333 de 
gratificação) .•..•.• 2:000$ 

Jtdzes de direito 

6 juizes do crime 
(10:000$ de orde-
nado e 5:000$ de 
gra titlcação) .. : ..•• 90:000$ 

3 juizes do civel (9: 100$ 
de ordenado e 3:900$ 

39:000$ de gratificação) •.••. 
3 juizes do commercio 

(9: 100$ de ordenado 
o 3:900$ de g1·atifi-

39:000$ cação) ..........•.. 
2 juizes de o r p b ã. os 

(9: 100$ de ordenado 
e 3:900$degl•atifi.ca-

26:000$ ção) •....•••....•.. 
juiz da. provedoria 
(9: 100$ de ordenado 
e3:900$de gt•atifica· 

1:3:000$ ção) ..•.••••....... 
6 escrivães do crime 

(2:000$ de ordenado 
e 1:000$ de gratifica-

18:0.)0$ ção) •••••• •••••• ••• 
6 officiaes de justiça. 

para o crime (800$ 
de ordenado e 400$ 
de gratitica.çio) •••• 7;200$ 

18 t 

272:4.00$ 

26:360$ 
----
298:760$ 

232:200$ 
~ 
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llfinisterio publico 
procurador g e r a 1 
(12:000$ de ordenado 
e 6: 000$ de gra titica~ 
ção)................ 18:000$ 

4 promotores (6:000$ 
de ordenado e 2:000$ 
de gratificação)..... 32:000$ 

6 adjuntos (2.240$ de 
ordenado e 1 : 120$ de 
gmtificação)......... 20:160$ 

1 cUl'ador de resíduos 
4:800$ de ordenado e 
2:240$ de gratifica-
ção.................. 6:720$ 

1 amanuensc (1 :560$ 
. de ordenado e 780$ 

de gratificação ) . . . . . 2: 3<10$ 
1 continuo (1:040$ de 
ordenl\.do e 520$ de 
gratificação) .......• 1:560$ 80:780$000 

Jw·y 

4 escrivães (3: 120$ de 
ordenado e l :560$ de 
grltificação) .•...•. 18:720$ 18:720$000 

Ptetorias 

12 pretoi'es (4:800$ de 
ordenado de 2:480$ de 
gratificação).. • .. • .. . 86: 400$ 86: 400$000 

------- sB:400$oo0 
Forum e suas dependencias 

1 porteiro (l :600$ de or-
denado e 800$ de gra-
tificação) . • . . . . • . . • • • 2: 400$000 

1 ajudante ( 1:334$ de or-
denado e 666$ de gra-
ti fi cação) . . . . . . . . . . . . 2: 000$000 4:400$000 

721:260$00 

Cama.ra dos Depuhdos, 18 de julho da 
1903.-F. de Paula Guimarães, Presidente. 
-llfanoel de Alenca1· Guima1·cíes, 1 o Secre
tario.-Joaquim de Lima. Pü·es Fer1·ei1·a, 4° 
Secreta.rio, servindo de 2°. 

~'lubstitutivo do Senado ao p>·ojecto n. 60 B' 
de 1903, da_ Camm·a dos Deputados 

O Congresso Nacional decreta: 
CAPITULO I 

DA. ORGANIZAÇÃO, DAS NOMEAÇÕES E SUBSTI· 
TUIÇÕES 

Art. 1. 0 A. justiça civil e penal do Dis
tricto Federal é exercida pelas seguintes 
auioridades: 
~5 pretores ; 

15 juizes de direito ; 
2 tribuna.es de jury ; 
1 côrte de appellaçã.o. 

Art. 2. o O mstricto Federal é dividido em 
15 pretorias, cujas circurnscripções o Poder· 
Executivo fixará, funccionando em cada uma 
dellas um pretor e tres supplentes. 

Art. 3. o Os juizes de direi to exercem seu. 
cargo com jurisdicção privativa e singular, . 
sendo t1•es do civel, tres do commercio, dous 
de orphãos e ausentes, um da provedoria e 
resíduos, um dos feitos da Fazenda Municipal 
e cinco do crime. 

Pamgrapho unico. Os juízes do direito 
teem jurisdicção em todo o Districto, excepto 
os do crime, que funccionarão em determi
nadas zonas, comprehendendo duas ou mais 
pretoria.s, conforme o l'egulamento desta lei 
fixar, attend.endo ás necessidades da admi
nistração da justiça. 

Na.sjurisdicções que abrangerem duas ou 
mais varas cada uma destas é designada por 
um numero de ordem. 

Art. 4. 0 A Côrte de Appellação é composta 
de 12 juizes (desemlJargadores), dons dos 
quaes, eleitos por seus pares, exercerão por 
um anno os cargos de presidente e vice
nresidente, podendo ser reeleitos. 

§ 1. o A Côrte de Appellação tem jurisdi
cção em todo o Districto e divide-se em duas 
camaras com a designação de pr·imeira e se
gunda, uma sob a direcção do presidente e 
outra do vice-presidente. 

§ 2. o Constituirão um conselho supremo o 
presidente, o vice-presidente e· um desem
bal•gador sorteado na ultima sessão annua.l 
do tribunal para soYvil· durante o anno se
guinte. 

Art. 5. 0 A Côrte de Appellação tem uma, 
secretaria com o seguinte pessoal: 

1 secretario. 
1 offi.cial. 
2 escrivães. 
2 amanuenses. 
1 porteiro. 
2 contínuos. 
2 otllciaes de justiça. 
l correio. · 
Art. 6. 0 Ha em cada tribunal do jury dous 

esc1•ivães e um porteiro. Em cada, juizo sin
gular haverá um escrivão, excep~o nás varas 
orphanologicas e na da provedoria, cada. uma. 
das quaes terá dous, além dos escreventes ju· 
ramentados e offi.ciaes de justiça que forem 
necessarios, servindo de porteiro perante 
cada juiz o otficial de justiça que estiver de 
semana. 

Art. 7. 0 OMinisterioPublicocompõe-se de: 
1 procurador geral ; 
5 promotores publ i c os ; 
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6 adjuntos de pl'omotor 
4 curadores, sendo: 
l de orphãos ; 
1 de massas fallidas. 
1 de ausentes e do evento ; 
l de resíduos. 
Para serviço de seu expediente haverá 

dous amanueosos e um continuo soh a di
recção: do procurador geral. 

Art. 8, 0 Os desembargadores, juizes de 
direito, peetores, procurador geral, promo
tores publicos, curadores e o secretario da 
Côrtc de Appellação são nomeados pelo Pre
sidente da Republim~, observadãs as seguin-
tes disposições: · 

I. os desembargadores, dentre os juizes 
de direito, pela o1•dem de sua antiguidade, 
contando-se esta dn. data da posse e prevale
cendo em igualllaüe de condições : 

a) a antiguidade no extincto Tribunal Ci-
vH e Criminal; 

b) a data da nomeação ; 
c) a idade. 
IL Os juizes de direito, dentre os bucha

reis o doutores em sciencias juridicn,s e so
ciaes por faculdades da Republica, que te
nham pelo menos seis a.nnos de exercício em 
cargos judiciaríos, no Minü;terio Publico ou 
na advocacia, sendo até seis dentre os pro· 
tore.s; até cinco dentre os membros do Mi
nisterio Publico e advogados ele notorio sa
ber; até quatro dentre os juizes federaes 
ou da antiga magistratura em disponi
bilidade. 

A Vl1ga de juiz do orphãos e ausentes e 
da provedoria, ser{~ preenchida pelo juiz de 
direHo mais antigo das varas contenciosas ; 
a de juiz do commercio, do civel, e dos feitos 
da. Fazenda Municipal, pelo mais antigo juiz 
das varas criminaes e a destas pelo juiz 
de direito, que for'nomeado, de modo que 
a. investidura vitalícia suja sempr~ pa.ra uma 
das varas criminu.es. 

IH. Os pretores~ dentre os hachareis ou 
douto1·es em scieocias jurídicas e , sociaes, 
por Faouldades da Republica, com quatro 
annos, pelo menos, de p1•atica forense e den
tre os juizes de direito em disponibilidade, re
conhecidamento idoneos, em proporção igual. 

Os p1•etores servem por q_uat1•o annos, ex
cepto os nomeados dentre os juizes de di
reito em disponibilidade, que são vitn.licios,e 
durante esse prazo não serão demittidos si
não a seu pedido ou em virtude de· sen
tença. 

Podem ser reconduzidos, mediante reque
rimento a que deverão juntar infurmação 
dos juizes de direito coin quem houverem 
servido, dos presidentes da Cô1•te de Appel
lação e de suas camaras, attestand.o sua in~ 

telligencia e zelo no desenpenho_ d<;> c~rg9 
assim como um mappa da estat1sttca JUdl
ciaria, demonstrando os feitos em que hou
verem funccionado, sendo tanto o requeri
mento como os documentos publicados com 
antccedencia no Dial"io Officiat. 

IV. O procurador geral, dentra os ba.cha
reis ou doutores em ~ciencias jurídicas c 
sociaes, por Faculdades da Republica., com 
seis annos de pratica na magistratura, no 
Ministerlo Publico ou na advocacia, sendo 
conservado emquanto bem servir. 

V. Os :promotores publicas, os curadores 
c o secretario da Côrte de Appellação, den
tre os baehareis ou doutores em sciencias 
jurídicas e sociaes por faculdades da Re· 
p1ablica, com trcs annos de pratica forense, 
sendo conservados emquanto bem scrvir_erp._ 

VI. Os supplentes de pretor, .que serv1rao 
por quatro annos, e os adjuntos de promoto1•, 
que serão conservados emq uanto bem ser
virem, são nomeados pelo Ministro da. Jus
tiça, dentre os doutores ou bachare1s em 
sciencias jm•idica.s e sociaes por f<tculda~es 
da Republica, com dous annos de pratica 
forense. 

VII. O officíal, escrivães e amauuenses da. 
Côrte de Appollação e da Procuradoria ~e~al, 
assim como os escrivães do Jury, dos Jmzes 
de direi to e dos pretores, serão ~omeados 
pelo Ministro da Justiça e Negoe1os lD:te
riOl•es. No nrovimento dos officios de JUS· 
tiça observâr·-se-ha o disposto no decreto 
n. 9.420, de 28 de abril de 1885. 
· VIII. Os demais empregados da Cô~·te de 
Appellação serão nomeados pelo presidente 
desse tribunal. 

IX. Os officiaes de justiça serão nomeados 
pelos juizes de direito e pretores perante 
quem servirem, bem n.ssim os escreven.tes 
,juramentados, por proposta do respectlVO 
GSCl'ÍVãO. . 

Art. 9. o São vitalicios e inamovive1s os 
juizes de direito e desombargadores,os q uaes 
só perderão seus lagares : . 

I. Por exoneração a pod.ülo ou em VIrtude 
de sentença condemnatol'ia. . 

II. Por aposen·tadorla, a requerimento seu, 
mediante prova <le invalidez. 

IH. Por aposentadoria. decretada pelo Pre
sidente da Ropublica quan~o •. em .exame . de 
sanidade requerido pelo Mm1ster10 Pubhco 
perante a Côrte de Appellação, for r~c?
nhecida por maioria de votos em escrutimo. 
secreto, a invalidez do magistrado. 

A aposentadoria será concedida com todos 
os vencimentos, si o magistrado ou membro 
do Ministerio Publico tiver 30 annos de ser
viço, com o ordenado ,por inteiro si contar 
25 annos, e si não attingir este maximo, 
com ordenado proporcional ao tempo ·de 
serviço. 
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Paragra.pho tmico. O. juiz de direito, que 
não acceitar a nomeação que lhe competir 
por accesso, será declarado avulso, :~e,m 
direito a. vencimentos. · ·· .· 

Art. 10. Os juizes e mais fuuccionarios 
serão substituídos ·: 

I. O presidente da Côrtc de Appéllação 
pelo vice-presidente; 
. 11 ~ Os p1•esiden tes das camaras pelo mais 
antigo juiz da respectiva Camara, o qual, 
não obstante, continuará a ter voto c será re
lator, si for sorteado ; 

lU. O vice-presidente no Conselho Su
premo pelo juiz mais antigo do tribunal, que 
tambem substituirá o desembargador sor-· 
teado para servir no mesmo conselho ; 

IV. Os de~embargadores de uma Camara 
pelos de outra, e na ialta deste~;, pelos juizes 

· de dir .. Jito, uos e outros na. ordem da anti-
guidade; . 

V. 05 juizes de direito pelos pretores na 
ordem da antiguidade ; 

VI. Os pretores pelos seus supplentes; 
VII. O procurador geral, nos impedi

mentos occasionaes, pelos p1·omotores na or
dem numerica ; c, nos outros casos, por ci
dadão nomeado interinamente pelo Ministro 
da Justiçat nas condições do o. IV doart.so ; 

VIII. Os curadores, os promotores c ad
juntos, uns pelos outros, por de.signação do 
procurador geral, p1•eferindo na substituição 
os curadores da mesma va1•a ; 

IX. O .secretario da Côrtc de Appellação 
pelo official; c este, u.ssim como os demais 
funccionarios da secretaria.. por designação 
do presidente do mesmo tribunal ; 

X. A substituiç·ão Jos escrivães roge-se 
pelo decreto n. 9.420, de 28 de abril de 1885. 
. Art. 11. Quanto á posse, cxercicio, incom
patibilidade, lict:mça. e vestuarios, se obser
vará o disposto nos decretos ns. 2.464, do 
lE9i, 4.302, de 23 de dczcmbr.J de 1868, o 
6.837, de 9 tle mar~o de 18i8, com as modi· 
ficaçõe~ de~ ta lei. 

C~\.PITUL0 II 

DA COMPETENCIA 

A1•t. 12. Compete aos pretore.~: . 

§ 1.0 No civel e commel'cial: 
I. Process<1.r c julgar em }lrimeira instan

cia: 

· a) a€ causas contenciosas até o vn.lor de 
5: 000$000;. 

b) as causas de inventario e pal'tilha en· 
tre maiores, não havendo testamento, até o 
1ll~mo valor; 
. . -c) · as causas de despejo de Jlredios urbanos; 

.·: â) as justificações, vistol'ias e outros exames para servirem de documento. 

li. Julgar por sentcnç],, nos limites de · 
sua, compctencia., as composições entre par
te3 capazes de transigir c Jar-lhes execução. 

III. Homologar e e='ecutar as sentenças do 
juizo arhiti·ul que não · excederem úsua com-
petencia. . -

IV. Processar as causas de divorcio por 
rnutuo consentimento. 

V. Exercer as attx-ibuições não contencio
sas, relativas ao casamento, sua celebração. 
e as reforente~ ao registro civil, na fórm·.t 
das leis vigentes. 

Vl. Exercer as funcções relativas ás el.:;i
çõcs de intendentes municipaes e ao alis
tamento dos guardas nacionaes. 

§ 2. o No crime: · 
I. Fôrmar a culpa nos crimes communs cl;t 

competencia do jury, até a pronuncia. exclu
sivo. 

li. Julgar as coni.Pa vcnc:ões processada~ 
pelas autoridades policütes (lei n. 628, de 28 
de outubro de 1899, m·t. ô'', o lei n. 947 .• de 
29 de novembro <le 1902, a.d •• 10). 

lll. Pl'ocess::~.r e julgar os demais crimes e 
conteavenções, ora sujeitos (L compotcncia 
das juntas corroccionaes {decreto n. 1.030, 
de 14 de novembro tle 189Cl, al't. 58). · 

§ 3 .0 Impor a.o se11 escrivão a pena de 
advcrtencia, em p::\rticula,r ou Dos autos, e a 
do suspensão até i;res mezes. 

Art. 13. Aos supplentes de pretor com
pete coadjuvar o prct(.1r Do preparo dos pro
cessos de sua cornp(}tencia, e · mt celebração 
dos cas::tmentos. 

Art. 14. Compete aos juizes de direito do 
civel e aos do commol'Cio, respectivamente: 

§ 1.0 Em primeira instancia: 
I. Proce~sat' o julgar: 
a) as causas contenciosas de valo1• cxce· 

dente de 5:'000$, ·as tle fallencias c as rela
tivas á conztituiçji.o, . funccionament.o e li
quillação das socied;ul.cs commerciaes e ano
nymas, qualqucl' que seja. o seu Yt\lor; 

b) as inedtimaveis. e as de qualquer valor, 
não commcttidas a o11tra jurisdicção; 

c) as administrati\ras não conrel'ida.s ás 
varas privativas de orpili'ios c ausentes, e da 
provedoria e resíduos, e aos pretores; 

d) as do nullidade do casamento e as 
questões de impedimentos malrimoniu.es. 

li. Julgar as causas de di \'Ol'CÍO por mutuo 
consentimento. 

§ 2. o Em segunda i:1stanci:t: 
Jalga1• os recursos e appcllações dos des

pachos e sentenças do::~ p1•etorcs no civel e 
commer~io, tendo pa1•a. cs~c fim . cada juiz 
uma circumsci•ipcão espc0ülJ. 
. § 3,0 · Julgar, constituidos em junta., em 

unica. iDstancia, os embargos . de nullidade 
da se,11tença ·e os infringentes do julgado 
eom e_lles cumulados, oppostos ás sentenças 
proferidas por elles em segunda instancia., e 
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as ac~1cs rescisorias propostas nas mcsma.s tribuiçõc3, fól'os, la.uJcmiJs e multas bom 
condições. como as inf1•acções .das postu1·as municipaes ; 

Art.. 15. Compete ao juiz de clircito da, pri- Iftt p1:ocessar e .Julgar as desa.propriaçõe:s 
meil'a vara cível, privativamente: pot>utilidadepubli):t. nmnicipal. 

I, exercer as attribuições a que se refere Art. 19. Compete aos juizes de direito do 
ú art. 19, §§ 1° e 2°, do decreto n. 2.5i9, de crime: 
1897, quanto aos tabclliães de notas, officiaes § l. o Em primeirJ. instancia. : 

.úe reg st.ro de hypoLh3cas o esc1•ivães de I, pt>ocess:tr c julga.t• : 
proteste-s c de rugi:::tro especial de titulos; a) os crimes de re3ponsabilidadc dos fun-

li, cumprir as precatoria.s das justiças do ccionarios sem fôro privativ·o e os connexos 
paiz, dirigidas á justiça local do Di!tricto com os de respons::tbilidadc ; 
Federal, que não sejam concernentes á ma- b) os crimes de fallencia ; 
·eria crime; li, processar e julgar os crimes designados 

III, julgar us suspeições oppostas aos pre- nos arts. 101 do decreto n. 1.030, de 14 de 
tores; novembro de 1890, e 5 da lei n. 628, do 28 de 

IV, habilitar os pl'ctendcntcs aos officios outubro de 1899; 
de justiça. III, processar desde a pronuncia inclush·e. 
· Art. 16. Compete aos juizes de direito de e submettm• a julgamento, os crimes da 

o:rphã.os e ausentes: competencia. do jury ; 
I, processar e julgar administrativamente, IV, exercer as funcçõcs do l)l'CSidente do 

em p1•imeira. instancia, as causas de im·on- jury ; 
brio em que houver herdeiros orphãos ou V, conceder habeas-corpus, com as restri-
iaterdictos, partilha, tutella e curadoria, e :!ções legaes. 
contas de tutores e curadores; § 2. o Em segunda instancia : 

li, exercer as attribuições contidas no Julgai' os rocnrsos e appclla.ções das d~cí-
a1·t. 5°, ns. I a X, do dccmto n. 143, de 15 sões proferidas polos pretores no crime. 
1le m,uço de 1842, bem como o processo e Art. 20. Compote ao juiz de dh•cito da 
julgamento das causas de interdicção e mais primeira. vara criminal, pl·ivativamcntc: 
actos de jurisdicção Yoluntaria om materiu. I, proceder, com assistencia. do lo promo-
orpha.nologica; tor publico e do presidente do Conselho Mu-

III, proceder <t ::rrecudação dos bens de nicipa.l, â revisão dos jurados ; 
ausentes e vagos e prover · a respeito da li. Faze'~ pn.rte da junta revisot·a de alista
:1purcição e administração dclles, na l'órma mento de guardas nacionaes. 
das leis e regul:tmentos. III. Cumprü• as precatorias das justiças do 

São incluiuos nesta disposição os espolios paiz, dirigidas á jm•isdicção criminal do 
de cst1•angeiros, sal v o havendo con vcnção ou Districto Fcdora.l. · 
tratado. IV, Cumprir os pedidos do md1·adicção 

Art.- 17. Com pote ac juiz de direito da das justiças do pa.iz, dit•igídos á jm•isdicção 
provedoria. e resíduos : criminal do Districto Federal. 

I, abrir o cumprir os testamentos c co· V. Nomear e dernittlr os porteiros e ser·· 
dic!llos ; ventes dos tribunaes do jury. 

li, reduzir o testamento nuncupn.tivo a Art. 21. Compete aos juizes de direito : 
publica-fórma; . I. Impot• correccionalmento aos escrivães 

Ili, processa.t• e julgar, em prlmcira iu- do seu ,juizo, pot• faltas do otilcio ou irrogu
stanei:1, as causas de nullid .tde de testamento hwidade do conducta, advet•toncfa. om pa.r
e a'3 propostas contra. o tcstn.mcntoiro p::tl'a. ticulal' ou uos autos, suspensão até tres 
cumpt•il• n.s disposil)ues testn.mcntaria~. o mezcs o as penas especificadas nesta. !')i, bem 
p1·estar contas ; como conceder-lhes licença n.Ul oito dias. 

IV, pl•ocossat• o julgar invontarios e pn.r- li. Faze1• parto da junta incumbida._ da l'C· 
tilhas de bens deixados em tosta.mcnto, som visão do alistamento do eleitoras municipaes 
he1•dc'iros · orpl1ãos ou interdictos. (Decreto c constituir a junta de divisão <lo districto 
n. 4. 824, de 22 de novembro de 1871.) om secç-ões e Ol').!'anizacão das mesas e lei· 

Art. 18. Compete ao juiz dos feitos da toraes, pertencendo ao juiz de direito mrâs 
Fazenda Municipal : antigo as attril)uiçõr,s confot·idas ao pre-

I_, })rocrsaa.r e julgar as causas em que fo1• sidente do extjncto Tribunal Civil o Criminal 
intm•essada. a Fuzeuda. ~funicipu.l como au- (lei n. ~39, ue 29 do dezembro de 1902j. 
tora ou ré ; A1•t. 22. Compete ao Tribunal do .Jury : 

II, processar e julgar o executivo fiscal I. Julgar os c1•imes não . expressamente 
que tem por objecto a cobrança da divida! submctitidos a outras jurisdicçõea. · . . 
a.ctiva. ou proveniente do contractos com a II. Julgar os crimes que forem sujeitos · á 
administração municipal, alcance dos l'e· sua decisão, ainda. que se verifique, pelas 
sponsaveis á Fazenda e os de impostos, con- l'espostas dos jui•ados aos quesitos, que per~ 

VoJ. V 24 · ·•· 
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tencem á competencia do pretor ou do juiz Nestes processos servirá de juiz da. instru-
de direito da vara criminal. cção e rela.tor o desembargador designado 

A:rG. 23. Só poderão ser jurados os cida- pela. sorte. 
uãos maiores de 21 annos, que reunirem as Paragrapho unico. Nos julgamentos q:ue 
qualidades de eleitor, até a idade de 60 a.nnos, competem ás camar~ts reunidas deverão estar 
possuindo a renda :.\nnual de l :200$, no mi- presentes, pelo menos, quatro juizes de cada 
nimo, por bens de raiz, ou o duplo quando o camara. 
rendimento provier <le commo1•cio, industrla 
ou cargo publico. Art. 25. Compete ao Conselho Supremo: 

A posso de titulo scientifico pelas facul- I, processar e julgar em ultima iastancia~ 
<lades da Republica ou estrangeiras consti- a) a suspeição oppostn. aos desembargado-
tne _prova àe l'enda. ros, juizes de dil'eito e ao procurador geral; 

b) resolvm· os contlictos de ,jurisdicção das 
.Art. 24. Compete á. Cô~te do Appellação: autoridades judiciarias do districto, entre si 
I. deliberar soln·e materia do ordem o ou com a-3 administrativas que não forem 

serviço interno, que lho interesse ou a cada fecleraes; 
uma, das camaras, sempra que for para esse II, exeeccr as attribuições do decreto 
fim conYocada pelo presidente por si ou a n. 1.030, art. L38, ns. I, 2,lettl·a b e n. 4. 
requisição de um on mais desembargadoresj P<tragrapllo unico. O Conselho Supremo 

11, orga,nizar o seu regimento interno e reunir-se-ha em sessão ordinariamente uma 
reforma.l·o, sendo, porém, -veda1o crcar dis- vez por semana o extrn.ordinariamente sem-
posições de caracter processual; pre que for convocado. 

UI, organizar annualmente ~t lista de an- Art. 26. Compet'a a cada uma das cama~ 
tiguidadc dos juizes de direito, á qual deYo ras cmnulatiVi."tmente: 
sempre acompanhar o relatorio a que sere· I, jlllgm• os aggravos e appellaçõcs dos 
fere o n. VIII do art. 27, e apresentar ao despachos e sentenças dos jaizes de direito, 
Governo, nos casos de vaga,, os nomes da- bem como os aggravos dos despachos da 
queUes a quem competir a promoção, na Junta Commercial, negando ou admittindo 
forma desta lei; registro de ma.I·ca.s de industria ou de com-

IV, julgar os recursos de hcibeas-cm"J)tts mercio, ou cassanclo a matricula de nego
interpostos de decisão denegatol·itt de uma ciantes; 
das camaras; li, julgm• os recursos e appellações das 

V, julgar da invalidez dos magistrD,dos, dec.isões e sentenças proferidas em primeira 
mediante exame de sa.aidade, ns. fórma ·do instancia pelos juizes de direito das varas 
art. 9, n. 3; criminaes e pelo jury, comprehendidas as 

VI, conhecer da. suspeição opposta aos que so referirem á inclus11o ou exclusão de 
Juizes do Conselho Supi·cmo; jurados ; 

VII, aavertir ou censur·ar nos accordãos Iri, conceder habeas-corpus e ordem de 
os funceionarios de justiça o os juizes por soltur().,OID virtude de pctlcã.o ou ex-o(ficio 
demora nos despn.chos ou sentortças e qt1al- para origiMriamento conhecer dt"t illagali· 
que1~ outra falta ; dada do prisão ou constrangimento, ordona-

VIII, decidir dos recursos interpostos do dos pelos juizes de dil•oito ou pelo chefo de 
despacho do presidente da Cô1•te ele AppeUa· policia do Distl'icto FedeL•al ; 
çã.o qtte impuzer ou não a.os juizes a pena de IV, julgt\r os reclll'sos do lwbaas-co,·pus, 
descontos nos seu.:J voMimen tos; quando doncgu.dos pelos juizos de direito; 

IX, julgai' em unica instt1tlcio.: V, advm•tir os jllizes inferiores e mais 
(t~ os embargos de nullidade e os infdn- funccionarios por faltn. no estricto cumpri-

mento de seus deveres. 
gen es do julgado com elles cumula,dos, op- Paragi•apho unico. Cttda uma das camaras 
postos ás sentenças proferidas em segunda julgará os feitos civeis 0 cril'llinaes por dis-
instancin. por qu:1lqucr das camaras; t b · lt 

b) os ombargos de nullidade ou infringen- l'L uiçã.o a eroada, reunindo-se duas vezes 
tes do julgado oppostos, na execuçã.o, quando por semana, devendo durar a sessão c1uatro 

d t horas, a começar das 11 horas da manhã, 
a sentença exequen a iver sido por ell~ podendo sor proroaada por afi_luencia de 
proferida ou por alguma das camaras; · serviço. ...., · 

c) as acções rescisorias, quando a sentença t d 
resci~enda tiver sido por ella proferida ou Em o os os recursos o relator será. sor· 
p01• alguma das camaras; teado no dia do julgamento. 

Art. ·27. Compete ao presidente da Côrte 
X, julgar os crimes communs e de respon de Appellação . : 

s~bi~idade de seus memp~os, dos juizes de I, presidir as sessões das duu.s camara.s l'e
d1re1to, . do chefe de pollc1a, do p1•efeiéo mu-. unida.s, do .c?nselho Supremo e de uma. das 
nicipa,l e do procurador geral, ": camaras, d1r1gindo os seus trabll.lhos ;, 
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li, dar posse aos desembargadores, juizes Publico, no periodo findo em 30 de junho do 
de direito, pretores, seus supplentes e func- anno anterior, annexando-lhe: 
cionarios do tribunal; a) o quadro dos representantes do mesmo 

III, nomear, e <lemittir os empregados a ministerio, data d~~ua nomeação, 1icenç:1 o 
que so refere o n. VIII do art. So e os en- antiguidade, d0;;ig'haÇJ.o dos que se di:-;tin
carregados do material do Forwn c designar gnira.m por seu zelo e intelligencia, numero 
quem os substitua nos seus impedimentos; das acções e processos quo promoveram ou 

IV, remetter mensalmente ao Thesouro em que interferiram, com inclicação da. data 
Federal as folhas para pagamento dos des- do seu começo, da soluç~ão, ou da, suspensão, 
embargadores, juizes, pretores e mais fuTJ.c- do retardamento e suas c:.tuSlS; 
cionarios da justiça local,excepto os membros b) os reclll'sos que intcrpuzeram, exposiç:ão 
do Ministe1•io Publico; snccinta de seus fundamentos e a solução 

V, determinar o desconto nos vencimentos que tiveram; 
dosjuizes e membros do Ministe!'io Publico, c) informação sobre o tlC$Olllpcnho das 
e no ordenado dos procuradores da Fazenda funcçõos do::; tabelliãos, official do registro de 
Municipal, quando excedm·cm os pt'azos le- hypothecas e do registro especial de títulos, 
gaes ; escrivães, oíiiciaes de justiça,, agentes da 

VI, suspender os advogados e escrivães; força publica o em gern.l dos orgãos do Podor 
VII, exercer as attribuições do decreto Judiciario ; 

n. 2.579, de 1897, art . .33, ns. III, VII, IX, d) as duvidas e difficuldades occnrrentes 
X, Xll, XIV, XV e XVI; na execução das leis, c •~s providencias ade-

VIII, apresentar annualmente, até 15 de quadas a. melhorar a administração du. jus
janeiro, [~O Ministt•o da Justiça, relatorio tiça. 
dos trabalhos do tribunal ; Este relatorio ser<i distribuído, depois de 

IX, distribuir os feitos ci-reis, commorcbes impresso no Diario Officiat, aos juizes e 
e criminaes, indistincta e alternadamente, 1.1.gentes do Ministerio Publico do Districto 
:pelos juizes das duas camaras. Foderar: 

.Art. ~8. Compete ao vice-presidente: V, reciamar perante o presidente da Côrte 
I, substituir o presidente em seus impedi- ele Appellaçã.o contra. a falta de audiencias 

mentos ; ou sessões nos dias e horas marcados, demora 
II, presidir as sessões de uma das camaras nos despachos e sentenças e outras f,~ltas dos 

e dirigir ·lhe os trabalhos ; desembargadores, juizes do direito e pre-
III, exet'eer as funcções a que se rofero o tores, denunciai-os o accusuJ-os, bem como 

d.ecreto n. 2.579, art. 38, de I a V ; ao chefe de policia e ao prefeito; 
IV, informar os pedidos do revisão c os re- VI, l'equel'er exame de sa,nida.de para ve· 

om'sos de graça nos crimes jnlgu.dos em se- rificação do incapacidade physíca ou moral 
gunda instancia. do desembargador, juiz de direito ou pretor. 

Ar·t.-29. O presidente da Côrte do Appel- VII, remetter mensalmente ao TlLosouro 
!ação, pol' si ou <t requisição de qua.lquer Federal as folhas para pagamento dos ven
_mombro das duas camaras, bom como os cimentos dos mcmbror:; do Ministcrio Pu
Juizes de direito e pl'etot•es, poderão repr'e- lJlico. 
sentar ao Ministro de Justiça sobre faltas e Art. 31. Com}letc aos promoLot•cs publicas 
irl'egularí<lades dos. membros do Ministerio o seus adJunto~ oxet•cer as funcçõo::; quo lhes 
Publico. são commottidas pela l~gislaçõ.o vigen&G, 

.Al't. 30. Compete ao procurador get•al: servindo pera.ntc os juizos criminaes, na 
I, funccionar junto ti. Côrte de Appetlar,:ü:o ordem estn,belccldn. }Joio p1•ocurador geral. 

com u.s attribuiçõos conferidas pela logisla-j Art. 3:~. Compete nos curado1•os de orphãos, 
çã.o vigente ; ausentes, do . massas fallidas e rosiduos 

11, exercer a autoridacle disciplinar sobre I exercer as attribuições que ll10s conferem as 
os membros do Ministerio Publico e impor- disposições em vigor. 
lhes as pena::. do advertencia em reserva, § 1. o O curador do orphãos funccionarâ 
censura publica, suspensão ele exercicio com perante as du11s varas de orphãos. 
perdo. de vencimentos, até um mez, com re- § 2. 0 Ao curado!' do residuos compete 
curso para o Ministro ela Justiça. tambem: 

A imposição de qualque1• destas penas só I, requei'Cl' a notificação dos thesoureiros 
terá logar com a, exposição dos motivos que e quaesquer responsaveis por hospitaes, asy
tt determinarem ; los e fundações publicas que recebam a.uxi· 

III, designar os adjuntos que devem servir lios do Thesouro ou legados para prestarem 
perante as pretorias ; contas, sob pena de revelia e custas ; 

IV, a-pt•esentar ao Minist1•o da Justiça, até li, requerer a remoção das mesas adminis-
o dia 15 de janeiro de ·cada anno, um mi- trativas ou de administradores das fuada.çõe5 
nucioso rela.torio do::~ trabalhos do Ministerio publicas ou de utilidade publica, no caso de 
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-negligencia ou prevaricação; e a nomeação que as restitua. em t1•esdobro, e na l'einci
de qu3m os substitua, si de outro}nq~o não dencia suspendel-o-ha por trcs mezes. 
estiver previsto nos estatuto.:~ oü ~ ,r~gula- Art. 39. O juiz que deixar de suspender o 
mentos ; · escrivão na · fôrma ·dos artigos anteriores 

III, req1lere1• o sequesteo do3 bens dessas jncorrerú. ~ sob representação da parte inter
-fundações, .alienados sem as cautelas e for- essada ao presiden~c da Cô1•te de Appellação, 
.rmalidades legaes, especialmente si o adqui- na }Jena de . desconto dos seus vencimentos . 
. rente, por si ou interposta pessoa, pertence correspondente a um mez, além da respon
.ou per·tenceu á administ1•ação da mesma sa.bilidade criminal que lhe coubm•. 
fundação ; Art. ·10. O escrivão só pôde confiar autos 

IV, requerer que os legados pios não cum- aos advogudos e não ás partes ou seus pro
.J)ridos sejam enteegues aos hospita.es ou curadores judiciaes. 
casas de ex:vostos. Al't. 41. o~ advogados são obrigados a 

CAPITULO I1I 

DISPOSIÇÕES PR.OCESSUAES 

1 fazer a entrega dos autos o.m ca.rtorio, inde-
pendente de cobrança, no dia em que finda.r· 
o prazo da vista, sob pena de não ser rece
bido o articulado, allegações ~ ou razõcR e 

~~ iscar o escrivão o quo nos autos estiveres· 
Art. 33. Os prazos estabelecidos para os cripto, mediante reclamação dà parte e dt'3E

termos do p1•ocesso não podem ser excedido pacho do juiz • 
. qualquer que seja o motivo allegado. Quando o representante do Mini~terio Pu· 

Art. 34. Em falta de disposição especial, blico ou o procurad.o1· da Fazenda Municipal 
o prazo será de 60 dias para os accordãos, não re-stituir os autos no ultimo dia da 
·de 40 para. as sentenças finaes, de 10 para as vista, a parte poJerá requerer ao juiz que 
interlocuto1•ias simples ou mixtas e de cinco designe o sou substituto legal, impondo ao de
para cada desembargador examinar ou rever sidioso a pena de desconto de tn.ntos dias de 
o processo submettido ao julgamento da ordenado quantos tiverem sido excedidos. 
-<Jôrte de Appellação. . Si o advogado alloga1• molestin. dentro do 

3 d · d prazo da vista, o juiz lhe concederá mais 
Art. 5. Quan ° 0 JUiz exce 01' do prazo tantos dias quantos corresponde1•em t\ me

legal, o presidente da Côrte de Appellação, tade desse prazo. 
u. requerimento da parte, devidamente in- -
formado, designará outro juiz para profel'il' A mesma disposiçaoê appli~.!avel aos re-
a sentença e prose~uir nos termos ulteriOI•es presentantes do Ministcrio Pttblico e pro
do proceso, irnpona.o ao desidioso a pena de curadores da Fazenda Municipal e a estes ê 
desconto nos seus yencimentos, correspon- concedido · para articular: allegar o al'ra.-

• dent9 a tantos dias quantos forem 08 ex- zoar o dobro dos prazos contados ás·out1•a.s 
cedidos. partes. . . . 

Art. 42. O advogado que, até o pra~o ma
Art. 36. Não }:Ode o escrivão conservar ximo de cinco dias, depois da cob1•ança do · 

autos em cal'torio po1• mais de 48 lloras de- escrivão, não entregar os autos, se1•ú. sus
pois do prep.,ra{los, sob pena do suspensão Iienso das suas runcções pelo p1•esillente da 

.de um a . tres mezcs, imprsta pelo juiz do cô1·te de Appellação, ató que façn. a entrega; 
feito ou polo p1•csidento do. Co1•to do Appel- durante a suspensão não pode1•á advogar pe
lação, mediante l'eclamaçã.o da parte. 1·ante qualquer juizo, sob pena do nullidade 

Art. 37. Na mesma pena incorrerá o es- dO$ actos que pmticar. 
crivão: A suspensão será dec1•otada. a l'equei•i-

a) que, findo o prazo concediuo nos ndvo- mento da parte, com prévia informaç\ã.o do 
,gados, cu1•adores, representantes do :Minis- escrivão. 
t.erio Publico e p1•ocuradores da Fazenda Mtt- Art. 43. Os juizes dt:- direito comparecerão 
nicipal, não cobrar os autos até •18 horas diariamente ao .Fo1·um, c ahi permanecerão 
depois, inde1)endente de requc1•imento du. desde 11 horas da. manhã. ás 3 da. tarde, salvo 
parte; quando occupados em diligencia. judicial. 

b) qtie recusal' certidão do dia em que os Art. 44. No processo c julgamento dos 
autos foPam com vista ou subil•a1n á con- crimes dncompecencia .dos juizo.i do direito 

-.clusão. so1•á observado o disposto no doc1•eto n. 707. 
Art. 38. O escrivão é obrigado a <lar l'O- de 9 de outubro de 1850, guardadas as modi.

cibo das custas e cotai-as á margem dos tlcn.cões da legislação posterior. 
autos, aos quaes poderá a parte juntar A1•t. 45. No processo e julg~mento dos 
aquelle documento . . Quando o julz vorificat• crimes e contra.venções, da. oompetencia dos 
.que o recibo é de importaucia superior ás preto1•es, será applicado o dec1•eto n. 1.030, 
cotas, ou, independente dessa prova., que .· o àe 1890, no que dispõo sobr.e · .. o processo c 

.escrivão cobrou ta.tas indevidas, ma.ndal'ál ulgamento perante as junta.s ~orrecciona.es~ 
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devendo os autos, depois de findas as inqui
rições e preenchidas as demais formalidades, 
ser immediata.mente conclusos ao pretor, 
que proferirá. a sentença dofinitivn,. 

Art. 46. Nos arbitra:m,cntos e vistorhs, o 
terceiro louva.do será da. escolha e:clusiV<\ 
do juiz, independente de proposta das partos. 

Art. 47. O juiz da acç:ão é o da, execução 
e de todos os seus incidentes. 

Art. 48. As sentenças, acc:n·dãos e des
pachos, proferidos sobre materia contenciosa., 
devem ser fundamentados, solJ pr-nD.. de nul· 
lidado. 

Art. 49. As sentenças fina.es sel'ão l 'C· 
gistradas pelos esc.rlvães em livro expressa
mente para isso destinado c rubricado pelus 
juizes. 

Art. 50. A jurisdicção contenciosn, comi· 
dera-se prorogada para todos os eft'eitos, si 
a parte não allegar a incompetencia do juiz, 
dentro do primeiro prazo marcado pm•tt 
t'allar no feito. 

Art. 51. Sempre que, po1• suspeição ou 
out1•o impedimento pe1•ma.nente, faltarem a. 
alguma das camaras mais de dous dos seus 
membros, o respectivo presidente convocará 
outros tantos juizes, na ordem da substi
tuição. 

Quando, po1•ém, a falta. for accidental, os 
julgamentos pendentes se eft'ectuar5.o no dia. 
seguinte ao da sessão o1•dinaria, avisados 
pelo presidente os juizes ausentes. 

A mesma disposiçãu se applica eis camar~s 
reunidas. 

. Art. 52. Pal'a e1fectuar-se o alistamento 
dus ju1•ados são os chefes das repartições fe· 
deraos e municipaes obrigados a remettet• 
no mez do outubro de cada anno ao juiz do 
direito da 1" vara Cl'iminal uma relação dos 
funocionarios publicas, com a especificação 
de seus vencimentos a.nnuaes, e outra dos 
brazileiros, .. oontt•ibuintes de impostos pre
dia.l e do industria . e profissão, com a indi· 
cação da. importancia a que estão sujeitos. 

Na mesma época a .Junta Commercia.l re
metterá ao mencionado juiz a relação dos 
negociantes brazilciros matriculados. 

§ 1.0 A impontualidade na remessa dessas 
relações sujeita os responsaveis, além das 
penas em quo incorrerem, á multa de 200$, 
que será. imposta pelo juiz . 

. § 2.0 O jutz de direito da Ia. vara criminal, 
com assistencia do promotor publico e o pre
sidente do Conselho Municipal, procede1•á. na 
conformidade do a.rt.. 228 e seguintes do re
gulamento n •. 120, de 31 de janeiro de 1842, 
no que for applicavel. 

§ 3.0 São eleva<las ao dobro das . actuaes 
.as multas por nüo comparecimento ás sessões 
do Jury. ·~ 

Estas multas só poderão ser relevadas me· 
dia.nto p1•ova de impedimento, com recurso 
para o presidente da, Côrte de Appellacão. 

§ 4.0 A intimação aos jurados sorteados, 
certificando o official do justiça não havei-os 
encontrado, se fará com hora certa, obsm·
vadas as formalidades legaes. 

A intimação assim t'dta. será publicada' 
peta imprensa. 

Art. 53. Além dos cases de aggt•avo es
pefic;~dos no regulament.o n. i:3i, de 25 de 
uovembro dn 1850, art. G69, e mais lC'i'l em 
vigor, cabe tamhem e~so re~urso das deci
sões interlJcutor-ias: 

I. Que imporbrem n. tcrmin:.1.ção do pro
cesso, fóra dos casos para os quil.es já esteja, 
expresso o aggra.vo. 

II. Que decidirem sobre t~ entrega de di
nheiro ou de quaesquer outros bens, ou sobre! 
a. venda. de bens em praça GU em leitão pu
blico, ou por qualquer modo, sem ser em 
cump1•imento do sentença. ante1•ior. 

III. Que denegarem ll. liquidação forçada do 
sociedades anonymas. 

IV. Que nomearem ou destituirom os 
tutores, curadores, inventariantes, testamen
teiros, liquidantes de sociedades mercantis, 
syndicos de sociedades anonymas em liqui
dação forçada e quaesquer depositarias ju
diciaes. 

V. Que concederem ou negarem li.cençu, 
pa1•a a venda, t1•oca, arrendamento, hypo
thcca, ou qualquer acto de alienação ou de 
obrigação dos bens dos menores, dos orphã.os, 
dos interdictos, das fundações, das massas ou 
acervos das sociedades mercantis ou socie
dades anonymas om liquidação. 

VI. Que mandarem levantar o sequestro 
em inventario, antes do julgamento dos res
pectivos embargos. 

V li. Que não au.mittil·em ao réo, nas acções. 
em que elle se defenda., pot• embargos, pro
val-os no prazo determinado na lei. 

VIII. Que não concederem o triduo legal ao 
terceiro, na execução, para provar os seus 
embargos. 

IX. Que negarem· precataria para ser toma
tio o depoimento pessoal do autor ausente. 

X. Que negarem carta execu to1·ia para, em 
outro termo ou logar proceder-se á penhora, 
á avaliação e á a.l'l'ematação dos bens do 
executado, que não os tem no termo da causa 
ou da acção, ou os tem insufficientes. 

XI. Que a.dmittirom a disputa da p1•eferencia 
antes do acto da arrematação e do e!fectivo 
deposito do seu p1•eço, ou quo a negarem nos 
casos pe1•mi ttidos por lei. 

XII. Que,em qualquer processo, mandarem 
prêvh\mente p1•oceder á habilitação do · her
deiro ou. ordena.rem outra.s providencias rela
tivas, não determinadas na lei. 
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· XIII. Que, nas execuções,annullarem a arre
matação ou qualquer venda solemn9mcnte 
feita, que jti tenha vroduzido . seus effeitos 
legaes, salvo si a alienação foi em fraude 
de exQcução. 

XIV. Que concederQm ou negarem o suppri
ment.o de consentimento para o menor ou 
Ol'phão podet• ca.sar, ou. d_o marido para a 
esposa, apresou ta r-se em J mzo, nos casos em 
q·ue a lei o pc1·m1ttc. 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Al't. 54. A -taxa jndiciarüt sm•á paga nas 
repartições Ul'l'ccadadoras da União, me
di<l.nte guia lavrada pelo escrivão do feito, 
ficando abolido o ~cllo especial inscituido 
:pelo decreto n. 225, de 30 de novembro de 
1894. 

Art. 55. Os vencimentos dos juize3 e fun
ccionarlos de que trata est:J. lei consta,m da 
tabella. annextt. 

Art. 56. Fica approvado o regulamento 
n. 2. 457, de 8 de fevereiro de 1897, q ne or
ganizou a Assistcncia Judiciaria no Districto 
Federal, sendo ad:;tptado ás disposições desta 
lei. 

Art. 57. Continuam em vigor as dispo
sições do decreto n. 1. 030, de 1890, e demais 
leis e regulamentos referentes á organização 
judiciaria, não l'evogadas exvressa on im
plicitamente pela. presente lm. 
, Art. 58. Fic.lm restabelecidos os offi.cios 
de distribuidm• e contttdol' ger:-11, de dous es· 
c1•ivães de ausentes e dous partidores. 

Art. 59. Os curadores, pelos actos qua 
praticarem, pm·cebcrão uni<lamente as custas 
o :porconta,gens marcu.das nos respectivos 
regularnentos, salvo o de massas fallhlas, 
quo contimml'i a ter a gratificação de 
4:800$000. 

Art. 60. Fica o Governo autorizado: 
I· A codificar as leis de processo civil, 

commorcinl e ct•iminal, abolindo as formulas 
termos, praxes inuteis, de modo a simplificar 
o processo s~tn projuizo do direito das 
parGe:J, · 

li. A rever o regimento de custas e o re· 
gnlamento da ta,xa judiciaria, adaptando-os 
á nova organização desta lei, e reduzindo os 
onu:> que pesam sobre os litigantes. 

IIL A proYet' sobre a 1•emessa dos a~tos 
findos aos juizos competentes; 

IV. A estabelecer o fo,·um, podendo des
pender até 30:000$ com a tl'ansfe1•cmcia e 
installação dos tribunaes, juizos e servon· 
tuarios dajustiça. 
. v. A abril• os precisos creditas para a 
execução da. pl'esente lei.. 

Paragrapho unico. A codificação do pro
cesso a que se refere o n. I será submet tida 
á approvação do Congresso Legislativo, sem 
prejuízo de sua inunediata execução. 

Art. ôl. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

DISPOSIÇÕES TUA.?\SITOR1AS 

Artigo unico. Logo que entrar em ex
ecuçflo esta lei, o Governo, imlepenllente de 
nova nomeaç[o o posse, respeitada a ordem 
de antiguidade em que actualmente se acham 
classificados, designar(L: 

I. Os desembargadores que team de consti
tuir cada uma das Camttra.s da Côrte de 
Appellação. 

II. As varas em c1ue devem fu.ncciona1• 
como juizes de direito os actuaes juizes do 
extincto Tribunal Civil e Cl'hninal, obser
vado o seguinte: 

a) as varas administl'ativas (de orphãos e 
ausentes e da. provedoria) serão exercidas 
pelos juizes mais antigos; 

b) as varas contenciosas (do commm•cio, do 
cível e dos feitos da Fazenda Municipal) pelos 
juizes que se lhes seguil'em em a.ntiguidade ; 

c) as val'as criminC~.es, pelos juizes que con
ta1•em menos tempo, sendo dentre estes o 
mais antigo nomeado para a I a vara. 

§ r.o Serão aproveitado3: 
I. O sub-procurado1• do districto, cujo 

cargo fica cx"tincto em virtude desta lei1 para 
uma das varas de juiz de di1•eito do ceime. 

II. Os membros do Ministerío Publico, se-
gundo as convenieilcias do serviço: . 

UI. Os empregados da Sec1•etaria do Tri
bunal Civil o Criminal, para os lagares crea
dos om virtude desta lei, nas sccretat•ias da 
Côrb de Appellação o do Ministerio Publico. 

IV. Pa.ra os offl.cios de e:scri vães das Ya1'<1S 
de <lireito e das pretorias, aquelles dos St11'
ventuarios actu:tes que tiverem titulo vita
lício ou houverem sido nomeados em confor
midade das disposições do decreto n. 9.4207 
de 28 de abL•il de 1885. 

§ 2. 0 Os actuaes pretores continuarão em 
exercício atú completar o p1•azo legal da sua 
nomoaç~ão. 

§ 3.0 Emqnanto não for installado o fonem, 
a dil•ecção da guarda e conservação do edi
ficio onde fnnccionnrem ·os .juizes de direito, 
será confiada a um d~Ues escolhido por seus 
pares, lla vendo um · porteiro para. esse s~r· 
viço, nomeado pelo mesmojniz. 

Senado Federal, 18 de janeiro do 1904.
Josd Gomes Pinheí1·o Machado, Vice-Presi
dente do Senado.- Joahirn d'O. Oatunda, 
1o Secrcttwio.-·AZ.úe,·to Josd Cionçal'IJes, 2° So
crotario. 
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TADELLA DE VENC!l\IENTOS 

Cô1·te de Appellaçtío 

l Presidente 12:000$ 
de o r d e n a. d o e 
6:000$ de gratifi-
cação).............. 18:000$ 
Pelo exercicio de 
presidente, gratifi
cação.............. I :200$ 

l Vice-p l' e s i d e n t e 
(12:000$ de orde
nado e 6:000$ de 
gra tifica.ção).. . . . . . . 18: 000:) 
Pelo exercício de 

. vice-presidente, gra-
tificação). .. . . . . . . . . 650$ 

lO Desembarg adores 
( 12:000~$ de orde-
nado e 6:000$ de 
gratificação) .... ,... 180:000$ 
Ao desemb:L1'gador 
que servir no con· 
selho (gratificação). 600$ 
Secretario (5: 200$ 
de ordenado e 2:600$ 
de gratificação). . . . 7: 800$ 
Offlcial (3: 200$ de 
ordent\do e 1:600$ 

· de gratificação) . . . . 4: 8008 
2 Escrivães (2:400$ do 

ordenado e l :"200$ 
de g1•a tificação) . . . . 7: 200$ 

2 Amanuenses (2:080$ 
de ordenado e 1:040$ 
de gratificação).... 6:240$ 

1 Porteiro (1:560$ de 
. orde!Jado _e 780$ de 
. gratlficaçao) . . . . . . . 2:3,10$ 

2 Contínuos (I : 040$ de 
ordenado e 520$ do 
gratificação). . • • • . . :3: 120$ 

2 Officiaes . de justiça 
(666$667 de orde
na. ,o e 333$333 de 
gratificação) . . • • • .. . 2: 000$ 

1 correio ( 666$667 de 
ordenado e 333$333 

· ·de gratificação)..... 1:000$ 252:950$ 

Juizes de direi to 

5 juizes do crime(9: 100$ 
de o1•denado e 5: 900$ 
de gratificação).... 75:000$ 

3 juizes do ci vel (9: 100$ 
de ordenado e3:900$ 
de gratilüm.ção). • • • 39: 000$ 

3 juizes do commercio 
(9: 100$ de ordenado 
e 3:900$ de gra.tift· 
cação) . • • • • • .. • • . • • 30:000$ 

2 juizes de orphãos 
(9: lOO$ de ordenado 
o 3:900$ de gl'atifi· 
cação). • . . . . . . • . . . 20: 000$ 

l juiz da. provcdorh 
(9:100$ de ordenado 
e 3:900$ de gratifi-
cação) .••..•......• 13:000$ 

juiz dos feitos da 
F:1zcn(la Municipal 
(9: J 00$ de ordenad.o 
e 3:900$ de geatiilca-
ção)............... 13:000$ 

6 cwri.vãcs do crime 
(2: 000$ de ordenado 

. o 1:000$ (l::J gL'atifi-

1 

cação)............ 15:000$ 
6 officin.es dn justiça.. 

para o Cl'ime (800$ 
de ordenado e 400$ I de gra.tificação). . . . 6:000$ 226:000$ 

TJ"iúwul elo .Jw·y 

4 escrivães (3: 1208 de 
ordenado e 1:560$ de 
.gra.tifica.ção)........ 18:720$ 

2 porteiros ( l : 560$ (le 
ordenn.do c 7808 (lO 
gratificação) .. ,:.,. 4:680$ 23;_40ú$ 

P;·et01··ias 

15 pretor<:s (4:8008 de 
ordenado e 2:400$ de 
g1'atificação).. ...... 108:000$ 108:000$ 

lliinisle1·io publico 

procurador g c r a 1 
( 12:000$ do ordcmtuo 
c 6:000$ <lo gratifi-
cação)............. JS:OOO$ 

5 pPomotorcs (6:0008; 
tle ordenado e 2:000~ 
de g'L'[J.ti flcação .... : •10: C008 

6 adjuntos (2:240;-j de 
orde11ado e 1:120$ de 
grt~ti.ficação)....... 20: lGO$ 

I curadot' da ma:,sas 
fallida.s............ 4:800$ 

2 a.manuensc (l :560$ 
de ordenado c 780$ 
do gratificação)..... 4:680$ 
continuo (1 :040$ de 
ordenado e 520~ de 
g1·atificação) ... ,... 1 :5GOS; 89:200$ 

699:550$ 
Senado Federal, I 8 de janeiro <le 1904. -

hsê G. Pinhei1·o lrfachado, Vi.ce-Presidente 
·do Senado.- .Joahim do O. Oatunclct, 1 o. se
·. cretar•io.- J1Z.be1·to José· Gonço.lvo.~, 2° Secre
tario. 
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O Sr. Presi<:le:nte- Está ·fiada a bella intelligench c á sua actividade postas, 
leitura do expediente. com muita dedicação, ao serviço do partido. 

. Tem a palavra 0 Sr. Hermenegildo de e do Estado, as posições que :.tlli tem oc.-
l\Ioraes. cu pado. 

E' certo que a.candiú .. ttu1•:i d3 S. Ex:. á 
presidoncia. do Est:~do , foi, por i'ndicação de 
diYCr30S chefes locacs; aproscmtada pelo di
rectorio uo p:Lrr.ido chefiado pab St•. Dr. 
Bulhões, m<:\s cHe nã1J fui exclusivamente 
eleito por cate parti tio; a · opposiÇão . absta
ve-sc de apt•esentn.r candid<tto seu e suffragou 
nas urnas o nome do Dr. Xavier, t~mJo sido 
S. Ex •. eleito p )l' unanimidade. 

O S:~.·. He:~.·n•eneglldo de :1\.:lo
~·aes - S1•. P resiuen te, nõ,o tendo il tê hoje 
o S1·. Senador Urbano de Gouvêa., apezar do 
pedido qua desta. tribuna. lhe dirigi, publi
cado n:.t integL·a o discurso que pron uncion 
no dia l do corrente, no Senado, sobre a. pJ· 
litica. de Goyaz, e não convindo que pol' mais 
tempo continuem sem contestação as a.ccu~a
çõcs por S. Ex. formulada.s contra o governo 
:do meu Estado ... 0 SR. llgR.NARDO ANTO~IO- Não tivés.:;o 

el.io o apôio do centro repi.tblicano e declaro
O SR: BERNARDO ANTONIO- Muito justas. lhe que não seria eleito. - . 

0 SR. Himl\:IENEGILDO DE MORAES- ..• Ve· 
nho refutal-as, baseando-me mesmo nos rc · 
sumos que do discurso de S. Ex. publicaram 

· o Dia1·io do Cong1·esso e varios jornaes desta 
cidade. 

E · sirva tambom esta minha 1·esposta de 
contradita ao artigo que O Paiz de hoje, na
turalmente mal informado, publicou sobro a 
· poiticl do meu Estado, sob o titulo Uma 
pagirw, edificante. 
· ·· Sr. PrE'sidente, no resumo publicado pelo 
Jornal do Oommercio figura uma phra.se que 
eu . não posso crer t~vesse sido proferida 
pelo honrado Sr. Senador Urbano. 

.E'aseguinte: «que o Dr. XaYierdeAl
meida é pe.:;soa sem influencia politica. sem 
bens e sem familia no Estado » • · 

Não posso c1•er, Sr. l>residente, não só 
porque S. Ex. não ignora que o Dr. Xavier 
nasceu na. capital do Estado, onde seu hom•a
dissimo pae é commerciante ha muito annos, 
e que a fa.milia de que elle desconde é uma 
das mais antigcl.s e consideradas de Goyaz, 
como tambem porque S. Ex., sendo flumi· 
nense de nascimento, sem amigos políticos 
no meu Estado, no inicio da. sua ca.rreim 
.política, que deve ao facto de ter-se ligado á 
fa.milia do Sr. Dr. Leopoldo de Bull1ões, e 
que tem a.lli occupa.do as mais eminentes 
posições, aliás dignamente, não podia. fazer 
questão de nativismo • . 

0 SR. TEIXEIRA BRANDÃO-O discurso a 
quo V. Ex. se refere não foi revisto. 

0 SR, HERMENEGILDO DE MORAES-Exacta
. mente por isso eu disse que não acreditava 
que semelhante phrase tivesse sido proierida 
·pelo honrado Senador; mas, tendo ella. sido 

· , .a.~tribuida a. S. Ex; pelo conceituado orgão 
que é . o Jornal do Commercio, eu não posso 
dejxar de a tomar em consideração e dat•-lhe 

.·· a . necessaria replica. 
O Dr. Xavier, Sr. Presidente, deve, e o 

Sr. Senador Gouvêa não o desconhece, ú. sua. 

O SR. HER.UENEGILDO DE !vioRAEs-E' exa
cto ou não o q ne estou dizendo ~ 

0 SR. BERNARDO ANTONIO-E'. 

O Sa. HER.UENEGILDO DE MoRAEs-Causa
me admiração ver V. Ex. atacar hoje o Dr. 
Xavier• com o mesmo ardor com que o defen
dia no anno passado ! Aquelles que não ti
veram occasiã.o de ou vi1• no anno passado os 
enthusiasticos elogios que .Y. Ex. tecia sem
pre ao Dr. Xavier e á sua administração; 
não acrcditarã.o certamente, · ouvindo-o hoje, 
que V. Ex. já tenh:1 siJo o seu maior ad
mirador e defensor ! .. · 

0 SR. BERNARDO ANTONIO - .. Eu tenho 
o1Iensas directas feitas á minha pessoa por 
elle. 

0 SR. HER.:r.IENEGILDO DE MORAES-Emp.OS• 
sado do governo, o Dr. Xavier resolveu fazer 
na sua administração uma política de con
ciliação, aproveitando os bons elementos e 
as competencias, sem preoccupação parti
daria, promovendo assim a união da fam~lia 
goyana, velha. aspiraÇão do nosso pa1•tido ;. 
politica esta. que já havia sido, com incon .. 
testaveis vantagens, . posta. em pratica · na 
União pelo Sr~ .,Dr. Campos Sal~es e con
tinuada pelo actual Sr. Presidente da 
Republica, no Estado do Rio pelo Sr. general 
Quintino e continuado pelo eminente Sr. Dr. 
Nilo Pec;a.nha., em · Sergipe por monsenhor 
Olympio de Campos, em s. Paulo pelo mesmo 
81•. Dr. Rodrigues Alves, quando dil•igiu os 
destinos da 1uello Estado. 

Com esta ()rientação · pat•ecla, frizo bem 
esta palavra., p:trocia. es~u.r de a.ccordo o 
Sr. Ministro da Fazonda, qua a. 16 de DO• 
vembro do ~uno -passado telegL•a.phB.va. lltO 
Dr. Xavier nos seguintes tc1·mos: <t Ag1•a.de· 
cendo cordialmente vossas saudações pela 
data da procla.macão da Republic·a·.··.e. prime. iro·.·· 
anni'versario do minha administração, faço 
votos pela prosperidade Estado que digna· 
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mente dirigis, correspondemlo d 
dos conter?·J.neos». 

espectaHva que aquelle que era etfecti\ramente empre· 
gn.do c muitas outras ü·regula.ridados. 

·. O proprio Goyaz, orgão ~o ·Sr. Ministro da 
Fazenda. na impt·ensa do Estado, em sou nu
mero de :~o de fevereiro do corrente anno, 
exprimiu-se pela segu_inte fôrma : «E' velho 
programma ·do partido fazer ·no governo 
uma política tão concilia(lora, quanto possí
vel, aprovcit::l.ntlo o concurso . de i.od<\S. as 
aptidões, e:n prul dos interesses do Estado.» 
reconhecendo assim que a política <iU•1 o Dr. 
Xavier cstitva pondo em pratica era [~ tra· 
dticção fiel dos desejos dos nossos corrcligio
narios. 

E ainda mais, o Sr. Senador Leopoldo .Jar
dim no manifesto que publicou, ao assumh• 
em "23 de julho de 1895 a presidencia do Es 
tado, prom.cttia seguir o seguinte program
ma., c0rnpromisso que de resto não Fatis.f'ez : 
«O maior re.5pcito pela constituiç:ão e pelas 
leis, o mais acm•ado e a.ttcnto estudo das 
questões sujeitas á · administração. uma pOli· 
tica rnode1·ada e conciliado,·a, capt!:J ele pôr 
termo às lutas qúe in(elizmente sepm·am a fa
mitia goyana em alguns pontos do territorio 
do Estado, nomeada.mente em Boa Vista,, 
taes são as aspirações que trago para o go
verno. 
· Manterei quanto possivel a neutralidade 
entre os partidos e aproveitw·ei toclos os ete
úMntos que se luo·monizm·em com as vistr.(s do 
gove1·no •. \) 

Mas, si, como vê a Camara, o Dr. X<t vier 
nada mais fazia que executar o programma 

·do padido, com o qual pa1•eciam estar de 
accordo o Sr. Ministro Ü<t Fa.zemla e seus pa
rentes, por que motivo romperam clles com 
·s. Ex.? 

E' o que vou dizer· á Ca.mara; antes, porém• 
de o fazet•, rehttarei um f<tcto quo muito con
correu para este rompimento, por tel' occa.
.sion ado grande descontentamento em parte 
da familia. do Sr. Dr. Bulhões, descontenta.· 
mento que se manifestava sempre que a 
opportunidade se olferecia. 

Eis o faat.o : Tendo o Sr. Senador Urbano 
de Oovuêa., nos ultimos dias do seu go-.;rerno, 
determinado quo um dos offlciaes do corpo de 
policia, o Sr. alferes Joaquim Francisco de 
Assis, filllo do meu compu.nhoiro de banca.dtt 
o Sr. Bernardo Antonio, fosse fiscalizar- o ser· 
v iço de uma das recebedor las do rio Para.
na~lyba, àenominada Pedrão, este offichl, ao 
voltar dessa com missão, apresentou um rc
latorio que expunha as faltas e abusos que 
havia vel'iticado, accusando os empregados 
dessa. recebedoria de terem deixado de escri· 
ptUl'tl.l' o pu.gamento de impostos de oxport.a· 
Qão do gaúo vu.ccum e suíno, na import.anciu. 
elo muitos contos de l'éis. de tirarem salarios 
P'''~t, um numel'o do barqueiros maiór do •• ,.v 

Neste ínterim o Sr. Senador Gouvêa. re
tira-se para esta Capital c o Sr. B~rn .~rdo 
Antoni '• lo vicc-pt·esidentc, n,ssumo o go
Yerno. 

Não qmn•endo, porém, S. Ex. íncor1·~r 
nns il·as resQrvndas a quem tivc.Be do ClLffi· 
prir os devere~ do cargo ... 

0 SR. BERNARDO ANTO~IO- A razão DÜ.·D 
é esta.. 

O Sa.II~tltl'IIENEGILDo UE Mor..AES-... porque · 
cs~c.:> emprega(los eram parentes do Sr. Mi
nistro da Fazt:!.nda., sendo um dellos irmão 
do Sr. Dr. Gltimarães Natal, cunhado do 
Sr. Ministro, dotxou de lavrar as demissões, 
limitando·sc a escrever ao Dr. X'l.vier, que 
se a.chava. então no sul do Estt\do, em 12 do 
julho: «Aguarda.m-n'o aqui tres questõe3 a 
resolver : nomeação do collectol' da Capital; 
p!'eenchimento de uma vaga de alferes no 
corpo de policia, demissao do administ1·ador 
e esc~·iviio do porto do Pcdnio, Flavio e Pe
druca. 

O D1•. Xa.vier,assumindo o governo e tendo 
tomado conhecimento ~o rolatorio, escreveu 
ao Sr. Dr~ Bulhões expondo os factos e pe
dindo-lhe que aconselhasse a estes seus pa
rentes a pedie-lhe demissão; e, não tendo o 
Sr. Dr. Bulhões lhe respondido esta ca.Tta, 
telegraphou-lhc no mesmo sentido tendo ob
tido. em resposta o seguinte telegramma 
datado de 3 de ontubro: «Porque prccipita,r 
questão Pedrão?>> 

O Dr. Xu,vier cumpl'iu então o mais ele
meotar dos deveres do cargo quo exerce 
demittindo os empregados daquoll:1 reccbc
doria. 

A pa.1•tir da data deste . decreto, Sr. Pre· 
sideo to, teve o D1·. X.a.vier contra si o Sl' .. 
Dt•. Na,tal e seus irmãos .• que começal'am a. 
guer1·eal-o. 

0 SR. TEIXEIRA BRANDÃO-V. Ex., ha. do 
nutar que o Dr. Bulhties nes~a occasião não 
ficou mu.l com o Dr. Xavier. 

0 SR. HERl\iENEGILDO DEMORA.ES- Nem eu 
disse isto. Si V. Ex. es1.ivesse me ouvindo 
com attenção, não me d~~1·itt este apm•te. O 
fa,cto quo acabo de narrar foi, Sr. ·presidente, 
uma, das cttusu.s que concorrePa.m para o rom
pimento. 

O Sn. 1'mx1~mA BRANDÃo- N5.o foi essa u. 
ca.uf:m. 

0. SR. HERMENEGILDO DE MORAES-EU disse: 
foi uma. das caus<ts e chamo, em apoio do que 
afllrmo, a opinião que para V. Ex. deve ser 
insuspeil.a- a do nosso companheiro de ban
cada, o Sr•. Ber·nnr·do Antonio, que, em umt~. 
ca.rt<t dirigida destu. Capital po1· S. Ex; a.o 

~5 
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--~------~--------------------------------------------~---------------A 
Dr. Xavier, em 29 de julho (Lo •mno pa,ssu.ilo, E nã.o se püde explicar, Sr. P1•esiJente, 
Msím se manifeshva a respeito: «Aqui agi- dêsse caus:.~ a este artigo, que é de 13 de 
tou-se a opinião sobre rompimento e, sendo feYereiro, o boato, aliêi.s fundado, de ·que 
int.erpaUndo, dis8e que nenhuma, razão havia, seria convidado o digoo S1•. Dr. Aires de 

· ptwu.· isso, salvo si q oizessGm tomar as üo1'es Cu.~tro, que já com muito · brilho representou: 
por ·um gatuno rehtpso, cuja, (lemis;;ão h;wia o meu H:stu.do .nesta Casa, pl1r<l. occnpar . o 
daio causa a taes bJatoS>>. logar de secretario da instrucção e obras 

o Sa. BERNARDO ANTONIO-v. Ex. não ele- publicas, que se ia vag·ar pela demissão que 
via ler e~:3a carta, que só a1msiva.mcnto foi delle pedir<.~. o Sr. Dr. Godofredo de Bulhões, 

por haver sido nomeado pl'ocuradol' fiscal, 
transcrlpGa, em um jornal, sendo, como ô, quando j(t em 13 de outub1·o do anno pas-
üma cart<t de cara.cte1· particubr, con!lden- sa.do-havia sido nomeado chefe de policia 
cial. o iUustl'e Sr. Dr. Vicente Abt·eu, que, como 

_0 SR. HERMENEGILDO DE :I\10RAES - J;>or- O Dr. Alves de Castro, ' tambem fazia parte 
qllie· nã.o a de via ler~ si ella esM, pubiieada no da antig-<1 opposição, sem que a sua nomeação 
orgão de ma.tor circuln,ção do nosso Esta.(lo? levantasse prvtesto algum, a não ser pelo 

facto de que na1uella época o Sr. Dr. Bulhões 
O Sa. BERNARDo ANTONIO - Por um e os seus esperavam ainda conseguir que o 

geande abuso do Dr. Xavier de Almeida. E é Dr. Xavier sustasse a execução do pro
uma das ó1fensas que tenllo delle. gr:1mma conciliador, que com sinceridade 

0 SR. HERMENEGILDO DE MoRAES - Si estava pondo em pratica. . 
ella está no dominio publico, tenho o dil'eito Porque de facto não se comprehende como 
de a ler, tanto mais que, no caso, a opinião poderiu o Dl'. Xavier executar o bello pro
de v. Ex. é de. grande valor por ser in- gramma que tra.çara o Sr. Senador Rodri .. 
suspeita. gues .Ja:t'dim em 1897, e que elle adaptara 

A causa principal, porém, do l'ompimento, como seu, por traduzil~ fielmente a a.spiração 
·Sr. Presidente, foi ter o Dr. Xavier de Al- geral do partido, de fazer «uma política mo
meida ab1•açado a candidatura do Sr. Sena- derada e concilia•lora, capaz de pôr termo 
dor Rocha Lima, presidente do Senado Esta- <ís lutas que infelizmente separa,vam a fami .. 
d.ual e membro do directorio do partido, á lia goyana» ,si não lhe fosse licito «aproveitar 
presidencia. do Estado. os elementos quo se harmonizassem com as 

vistas do governo. » 
Esta eandida.tura não agradou ao Sr. Dr. Passn,r~i agora a Ie1•, Sr. Presidente, os 

Bulhões, que desejava que o successor do Dr. trechos do artigo do Goyaz : «Abalizados 
Xavier fosse um seu parente; mas nada estadistas teem attl'ibuido os ma.tes da Repu
tendo a allegal' contra ella., por tratar-se de blic11 i't fa.lta de discl'imina.çã.o pa,rtidaria. 
um correligionario dedicadissimo, e infor- E não é sem razão q_ue.n,ssim pensam. A.Re-
mado de que ella estava sendo acceíta com bl. - · d' d' d 
enthusiasmo pelo Estado, providcmciou, sup- pu lCtt nos pPnnmros las, nos las e in· 

d cm'tezas, premiou largamente os que sincel'rt. 
.Pon o talvez que a maioria, do partido 0 on·iusinceramente vie1•am o:lferecC'r-lhe o seu 
acompanhasse, para que o Goyctz, sob a chefitt. apoio. 
do Sr. Dr. Guimarães Natal, iniciasse cam-
panha contra a política que, com ar)plausos E do então pa.ra mi, a adhesão, eml)ora com 

sacrificio de principias, tornou-se o meio 
geraes, inclusive os seus propl'ios, estava fi1· normal de se conquistarem posições, sem es· 
zen do o Dr. Xavier. Gosto sempre, Sr. Pre· forço; a luta dlgnifi.cadora. que faz os 
sidonte, de documentar as proposições que homens viris e fortes, foi substituida pelas 
avanço. curvaturas humilhantes aos depositarios do 

O Goya:: de 7 de maio, a1•ticuLa.ndo as causas poder. O engrossamento, que é como ~e de
que o levaram a romper com o Dr. X.ayier. signa. a rir o novo processo politico, propa.:. 
colloca em primeiro lagar a. «de que o gou-se pelos Esktdos e vae corroendo, como 
Sr. presidente do Estado, sem aud.iencia da um terJ'ivel cancr.o, a fibra do caracter na.. 
maioria do directorio ·central, indicava, em ciona.l e reduzindo a a.ctua.L geração, que 
nome do partido, aos chefes locaes, o coronel devia. se compor d.e homens de valor, (llle só 
Rocha Lima para. candidato â sua successão o osfo1•ço o a. lutn, produzo·m, om uma, gera-
· no governo», confirmando assim o que acabo ção d.e homens ft•acos, timidos e covardes. 
de dizer. Os govot'nos de seu la.do, luvados taJUbem 

. Da serie de . artigos editados pelo Goya~ pelo hori.•or á luta,, vão supprimindo, á custa 
contra a politica liberal que estava fazendo (lo tt•ansigencias nem sempre justitlcaveis, . 
o presidente do Estado, vou let• á Camara as possibilidades da, discriminação parti
alguns trechos do ultimo que foi publi~ado, daria. 
,antes do .rompimento definitivo e que ô p1•0:· concomltantBmcnte v<.te-:;e abt•andando () 
vooou. rigor dos p1•incipias de honestidade político. 
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Os elementos políticos que os acontecimen- ma.rã.os, em relação ao gov-erno do Exm. Sr. 
tos levaram a hostilizar um Presidente de Dr. Xtwier ele Almeida, des(le outubl'o do 
Republi.ca ou de Estado a.guarthm, impaci- 1901, por motivos que até :lqui temos calado 
entes, a terminação do pei:·iodo goveenamen- obedecendo ás inspirações de certa dclica: 
tlLl, pa.ra se formarem a.o l.a.do do novo pre- Licza, inlelizmonte tão mal interpretada. e 
siuentc, e, com a. nmtnimidadc que não raro lrotribuida. 
se estabelece nas urnas, quando::;:~ levantam O Sr . D1·. Guim<n'i\.es Natal. niio estc"t habi
candidaturas viaveL'3 él/ )S cargos do l~xecutl- litado a, dizer c1ue falia p c.· lo Go!faz, em nome 
vo, o distribuidor de posi~~ões, va.o-sc insinu- do P<H'I;ido Republicano: S. Ex. não é chefe 
ando uma ptatica deshO!lGSt:t, Cllli.Ü a. do~ politico, n<lo é nt~~mlJt•o llo dieectorio cen~ 
depositarios da confiança das maiot'ias ju!g<t· tra.l, não se acha inve:-;tido de c1ualquer a.uto
rem, uma vez c1ue tambem tiverem os snf- ri<la.de_polit,iç1 poL' dclcgaçiio üo paetido os 
fragios das minorias, desvbrig~uhs de com- chefes locacs não lhe outorgaram mandato 
pl'omissos para com os elementos que c1fo- pln'<:t fazcl' opposiçiio ~~ politica. presidencial. 
divamoute os elegeram o neUcs confiaram. O quo osf;á na. con.::;cieocia publica, e s. Ex. 

Disso temos . varios exemplJs na política n3.o Ró_dt: contu::;l;a.t• com ~oc~1meu~os, 6 que os 
·nacional e na dos Estados,c, a acredit<ir-5n no mmuctpi.Os t~cm. 1~1amfesGado 1nccln~vocas 
{1ue divulga a Imp1·M~sa, que estadeia. o tJlll proyas Ll? ~olHiarieu.ac~e. c .applausos ": ~on· 
de quem falia em nome do governo, vamos ductn, pohtwa _o adrm_nr sn'ar,rva do prcst1g10so 
tol-o tambcm no no.::so Estado. membt•o do (l!rcctcr•:to ct::ntra.l, que n.ctual-

Com effotto, os eclitoriaes de~;>es jornaes m~nte ex~rcu ~ carg·o de presid~nte do Es
apregon.m que o a.ctua.l peesidcnte d.o EsJ;a,do, t:t~t? . e a ~uncç_a,o _Ju supremo orwntador d.a .. 

. considerando do moldes muito estreitos a pol!tw;.L Sltun.cwmst<t.. » 
política do Cent1·o Re1ntblicano, r1ue o elegeu, . (( O ~r. Guimaeães Nata~ p~d~ pregar poli
inaugura. uma poliüca larga com ci.1.lorosos tica,, somenl;e em nome lll~IVJdUctl e no do 
applausos da minoria., que concorreu par~~ a. pequeno grup~ de setl3 mmgos, que espo ... 
unanimidade, de cg10 S. Ex. se ufana.» ~<tr~m os mot1vos ~or q.ue S. Ex. quebrou 

E conclue: ctesue 1901 a. sua Hoblar1dade com o g-overno 
«As qualidades que attribucm a.o actua.l do ~sta.do. » . . . . ~ 

presidente-de 1lnura, perspica.cia. e agudeza . L1 apenas o~ toplCOS prmcrpaes cleste ar
de espírito são jncompativois com o proco- t1!:?·o, ao quttlre~rucoL~ o Goya.~ , de 20 de feve
dimento, que annuncütm, porque elle im· rmro pel_a segnmte forma: 
portaria em urn verdadeiro suicídio politico, , « Obst~n?-·Se a lmpren~a ~m. alfirmar que o 
desde quo s; Ex. se prevalecesse do scn (Toya.~ so l:alla no nox:ne md.tvldual de um dos 
cargo, abusasse da, contiança, que eUe sym- seus reclactores, ~u.J~ n.ttrtudc ~m face do 
boliza, p'.l.rtt enfraquece1• o p;trtido, :1 cnja govern~ do. Dl:. Xav1~r de Almmda procur~ 
forç:1. ex:clusivn.ment~ deve a enünootc posi- a1r~esqmnhae (JêL com 1s .~o cout~vamos),attrt-

. ção em quo se acha.» btundo-a dcslealmrmtc a move1s subalternos, 

Como vê a Ca.mara, o articuli::;t~t, no final 
do arbigo, la.bol'a, om la.rucntavol CC!üivoco, 
confundindo o pat·tido com a. parentela do 
Sr. Dr. Bulhões; esta, sim, poderia fi.ca1• on· 

e pede nos a cx.hibiç~ilo da outorg<t do chefe 
do pal'Lido, do Direcwr·io ·e elos chet'es locaes. 

I.Jo eminente chefe do partido temos os se-
guintes telegrt~ommn.s: 

fraquecicb _,pela coucurrencia quo os novos e Pctropolis, 30 de ,ianeit·o-RedtlCÇão Goya.~ 
bons elementos, c1ue com a polHica que c:3- -Ooya.:;, 9 esplendido. AY[UJte !-Bulhões. 
ta.vu. seguindo, a.dquil'isse 0 Dt'. Xavier pa.l'::l. Potropolis, 3 do fevereiro-Redacção Goya.z 
o pal'tido ; mas este não, ao contt·ario, cada. 

· vez mais se robusteceria com :_ts arlhesões - Goycu. 16 (tpt•eciad issirno .- Bulhões • 
. que alcançasse. Do dü•ectorio não t3mos manifestação col-

E era isto exacta,mente que cumpria. evl· lecti va, mas podemos assevorat• que são com
tar, da.lü a necessidade de a.fashr a candi- no se o solidal'ios o~ Exms. Srs. Ors. Bulhões 
datur<L do honrado Sr. Semtdor Rocha Lim<L e Souza. coronoi~ Bernardo Antonio de Faria 
q~e seria. o continuador da. politica, do Dr. X<t· Alberna.z c Simi1o de Souza Rego e Carvalho. 
VlGl' no govet•no. Tarnbem é comnosco solidal'ia toda are-

A este a.l'tigo l'<Jplicou u. Impl'ensa, orgão preseutação no Congresso Nacionn.l, coro 
fundado na ca.pitcLi do meu Estado por um excepção unica do S1•. Hermenegilclo de 
grupo dH a.migos do Dr. Xavier, com esto I M01•aes, que, pelos l<~ços do parontesco, ser.á 
outro, insertu no seu numero de lO de feve· levado certamen.te a apoial' a politica de 
l'Oi.l'O: · . I seu cunhado no governo.)> 

« E' conhecida. do iiodos a a.ttitude hostil . «Si são solidarias comnosco: a maio.ria do 
·OlU que í:\C collocaram o Dr. Gllhnarães Nata.l Congre::;::so do Estado, a quasi unanimidade tia. 
e seus irmãos Pedro, Antonio e Manoel Gui· rcpresontaç:ão federal, a maioria do dirt· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:17- Página 38 de 46 

ANNAES .QA CA.MARA 

ctorio,. a opinião d,oseu vm•dadeiro supremoe Joaquim de Souza, coroneis Rocha Lima. 
orientador, é 'força convir; que não pôde Perilló, Bernardo·Antonio e Simão Ca.rvallío·: 
dei.Jtar de sel-o :9 part~do, e, portanto, ê com por ~er de accordo com a lei organica ~do· 
mui solidas razoes que aífirmamos f<,llar er.n part1do, de quatro annos o pra:zo d:L· duraçã:o 
nome.delle. . · do ma.ndato dos seus · membros, como iani·-

E' de ver-se que, só depois de conhecida bem para pronunciar-se a respeito d.t diYei•~ 
em todo o Estado a declaração ·otflciaJ do gencia. partidaria. q 11e acabara; de dá. r-::: e~ · · 
rompimento de solidariedade eotrc o go- Por outt•o lü.do,o Sr. Ministro da l<'a.zünda, 
verno e o partido, é c1uo pôde ter logar o os tres mero bros do dir·ectorio ·que o acom
pronuncitimento dos chefes locaes, pronun- panlw.ram c os represonta.ntos fed·era.t~s do 
ci:unento que aguardamos serenos e tran- Estado, com exclusi'i.o do oradol'~ convocaram 
quillos,.poeque confiamos na independencü.1, ·r:ol' sna Yez outra convenção~ 
c altivez dos nossos amigos, aiTeitos á luta, As nossas convenções peJa; lei oPgariiea de
em que ta.ptas vezes já teom dau.o provas· partido se c;;mpõom de delE'ga.clos inuni
do seu grande valor, Ja. abnegada dodicaç11u cipae.~, membros do directorio c~ntral e· 
~om que teem sacrificado os interesses pes- representantes federaes e estaduaes. 
-soaes. ·aos de uma . politica, que tão alto ha · A ·convenção que convocamos reuniu-se 
erguido no conceito nacional o nome do no .dia 3 ue maio no ::alão central do pn.-· 
nosso Estado.» la. cio do governo ... 

Estava feito o rompimento. . . · · ·· · 
TrahinaQ Dr. Xavier o partido que com- O Sr:.. BERNARDO ANTONio_:_Que· bonito-! 

:pacto .continúa a a:poial-0 '? . '0 SR. liERMENEGILDO DE MORAES- ••• 
Trahiu ao Sr. Ministl•o da Fazenda. em exactamente no mesmo tocal em que:so re.- 

cuja sin~erídade acre_ditav~t qua,nuo esté lhe uniu a convenção de 21 de abrJl de 1897,. 
teleg.raphou que el!e cst~va «éQr~re~Sponc1?ncla. se·ndo então presidente do Esta.do o Sl'. Se-
á espectativa dos conterraneos»? nadar Rodrigues Jardim. . -., -

Nada mais .fazendo do .que ex~c11tár o Ficam por esta fórma respondidas. não· .só 
progra.mma degovernodoSr.Sem~d.or.Jª-rdim, as censuras feitas no Seoad'o pelo Sr •. Se
não podia o Dr. Xavier suppor que os ap- nauor Gouvêa., por ter a convenção. de 3 de· 
phtusos doSr. Dr. Bulhões não fossemsln- maio se reunido em palacio, quando assim 
ceros. procedendo seus memhros nada mais.fize·ram 

Só então verificou S. Ex., que tat: pro~ do que s{:7guir .a praxe estab~lecida pelo Sr. 
gramma. nã() devia . ser exeçt1tado ,e <1ue; Senador Jardim, como tambcm a exclaniação 
como os artigos do Goyç,z outro int~Ho . não de n1eu companheiro de bancada, o" Sr.J;Jer-
visavam sinã.o p1•oduzil; fóra do nosso.Estado nardo Antonio. · · . · · · . 
um alta conceito da política liberrima, . aUi Reunida. a convenção, procedeu-se á el~iÇão 
·pra.'ticada peJo Sr. Dr. Bulhões. dos membl'i:ls do directorio que foram:;eie-· 

. Mas, como o Dr. Xavier de Almeida igno- vados a 12 e votou a seguinte moção de 
l~a.sse taes in.tuitos e since1•amente puzesse applauso á política do Sr. Presidente da· Rà--
om pratica uma politica larga... : publica e de apoio e solidariedade ao presi-

O·SR. BERNARDO ANTONIO- Muito larga.\ dente.do Estado: . . 
. · « Moção - A convenção do Partido Repu- · 

O SR. HERi\!ENEGILDO DJ:: MoRAES-••• teve 
comoconsequencia o rompimento. · 

-_0 SR. ~ERNARDO ANTONIO-O J'Olllpimento 
·~nao partm do Dr. Bulhões e sim do Dr. 
~~~. . . 

0 SR. HERMENEGILDO DE l\'IORAES- A Ca
:·!Dara já est~:í. sufficientcmentc orientada para 
:Julgar. . . . . . . 
' ·Dado o rompünento; Sr. Presidente,os dous 
_ • lnem.bro~ do directOl'ÍO; que U.COrDpanharam O 
·. D1•. Xavier, os Srs. Senadores Francisco Pe
.. rillo ·.e .RoohaLirna., o não um, como a.ffirmon 
o Sr.· Seoadoz• Gouvêa, o mais qua.tro outros 

. Srs. Sena.io1•es, dez Dop~tados e o orador, 
, convocamos uma. convtmçao . do partido, não 
só.· para proceder (t eleição de novo dil•e

.<ctorio, .por se acha1• extincto desde 21 de 
:~·aibrH . de 190l.o mandato . conferido em 21 de 
~ , aibrilt.le 1897 aos Srs .. Drs. Xavior 1 Bulhões 

blicano, inteiramente de acco,~dó. cmn _a o1·ien
taç~7o política e acln.~inistrativa do E~m. Sr. 
Dr . . José .~avi~r de Almeida, presidente do 
Estado, aproveita o ensejo de achà.r~se réü
nit.la com a. re-presentacão da quaH totalidade 
dos múnicipios do Estado, para affi,•mar a 
a 8. E:);. todo o seu apoio e solida1·ieelade, e ao 
mesmo tempo app~audú· a política de· ap(tzi- · 
guamento de odios, de concordia e de congra
çamento de .todos cs. brazileiros, feita _pelo 
digno Presillente da Ropublica, Exmo. Sr. 
Dr. Rodrigues . Alves.>-' . · . · ·. . ·' 
. Como vê a Cama.1'a, esta moção absoluta-
mente não fáz referencia alguma áo S'l'• Mi
oish'o da Fazenda,' ficando· assim CO:r+testa&:l,.. 
a amrmati-va que, segund'o o 'resumo,:do:'<!is
curst>do SJ•. Senador Urbano, public'adi:Fne 
Diadó do Congresso fez S. Ex .. de tar á'con· 
vençãóvotado-tima moção deconfiaoçiri>ao-' 
Sr. Presidente da Reimblic.á ... :~ ,4ó 'lil~~~~o 
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·- i~rripo Úma.outra de c!escorifiaç:t ao Sr. ~Ii
nistro da. Fazenda.. 
, :4 unic1L moção votada pela. convenção foi 
a que acabo de ler. Mas ainda que .assim 
fosse. que houvesse a Convenção voti:\.do uma 
moção de confiança ao Sr. Presidcn te da 
Jtepublica. e outra de desconfiança ao s·r. Mi.:.. 
nistro da Fazenda,, quo haveria nist::> de ex-
traordinarb 1. . . 
~. Não vemos diariamente no Congresso.Se
nadores e Deputados censurarem acerb1L-
I!lente os Ministros e elogial'Cm o St•. Pee
sidento da Repu blica. de. queni « são delE• g.:t.· 
dos de immediata ctinfianç<t », como muito 
hem diz o St>. Senado e Gouvê<t? 
i r o Sa. LAM0UNIER GoooFRI::oo - Esta 

. ·errado. · 
O SR. Ifi::Rl\IENEGILDO DE MoRAES-~<1 

convenção fizeram-se l'epresentar :31 dos 37 
municipios de que se compõe o Estado; 

A con vençilo convocada pelo Sr. Mi nistl'o 
.cht Fazenda ainda não conseguiu reunir-se 
até hoje, ap::zar da recommendação especial 
feita na circulil.l' de conYoca.:{~o, tlirigid;~ a.os 
chefes locaes de que promovessem as elei
ções dos úelogados municipaes das respecti
vas localidaJ.es no mais brt~ve esp:Lço de 
tempJ possiv-el. 

0 SP.. BERNARDO .:\NTONIO-V. Ex. naüa 
tem que ver com isso. 

0 SR. liERMENEGILDO DE MoRAES--Tenho 
:muito. 

Este facto é muito cal'actet•istico, e eu, fa · 
zendo o historico da politica a.ctual do nosso 
Estado, não podia deixar de cita.l-o. 

Passarei agora, ~r. Presidente, a mostr.tr 
que o directorio eleito pela nossu. convenção 
não é, corno aatrmou o Sr. Senador Gouvea, 
composto de runcciona,·ios publico.~. 

Diroi antes que do.~ 12 membros eleitos, 7 
jà em épocas anteri01•es ha.vhLm feito parte 
do diroctorio do partido, então dirigido pelo 
Sr. D1•. Bulhões. São estes os membros do 
actual directOrio: Dt·. Xavier de Almeida., 
.Dr. Lufz Jayme ... 

0 SR. BERNARDO ANTONIO- Membro do 
. 'Supremo .T1•ibunal Estadual. 

' O SR. LAMGUNITm GoooFREDo - Ali~is é 
ih.omem distinctissimo. 

0 SR. HERM:ENEGILDO Dl~ MORAES -
... e já. fez parte do directorio do partido em 
·qpoca anteriot•, quando militava em politica. 
sob a. chefia do Sr. Dr. Bulhões. e então, 

. como agora, . já occupa. va um Ioga r na. 
. ,magistratura do Estado ; o Dr .. Alves 
, .de ... Castro, nm · dos membros proemi~ 
· . . nente$ da ·. antiga oppo3ição, já represen
,tou .. o Estado nesta. Casa em duas legis• 
la.turas e pelo facto de exercer actualmente o 
.cargo_ de secretario da Instrucção, não estàva. 

inhibido tle oi;cupar o posto que os membros 
d<1 convenção merecUaruente lhe desi
gnaram, o genera.IBeaz Abrantes,·milit:trdis
tinctissimo e ilÚO nenhuma ligação· ae depen
dencia tom com o Estado, como tambem não 
a teJm os Srs. Di·. Sebastião · Fleury; hU:bil 
advogado, e qne representou o Estil.do na 
Constituinte ; o coronel Rocha Lima~ com
merciant,c, é o presidente do Senado Estct
dual ; o coronel F1·ancisco Perillo, commer
ciante, é o vice-peesidente do Senado ;·-o· co
ronel Luiz Guede~, commerciante, já · ·tem 
oc0upad.o diversos cargos de eleição; o Dr. 
Jeronymo de Moraes, medico, exerce actn
almente o cargo de intendente municipal da 
Capital, loga,r de eleição e que independo do 
gove!'no ; o coronel otcgario Delplüno, fa.
zendeiro, é Deputado estadual ; o éoronel 
.João Vicente, commereiante, é importante 
chefe político; finalmente o. D1•. Vieonte 
Abreu, talentoso advogado, uma d ~s fi
gul'as mi1is salientes da antig<t opposição e 
que po:a.· este facto foi p~1la convenção .efeito 
pa,ra o log<J,r de membr.:> do directorio, 
exerce actuà.lmente o logar de chefe de po
lícia. 

Quaos s:Io, pois, os fun ccionarios de que sa 
compõe o dit·oetorio ? 

O SR. BER~;Uwo AiS'íONio- São o chefe 
de Policia., o seceetario da Instrucção c o 
Presidente do Estado. 

o Sa. 1-IERl'IEi'H:Grr.Do DE MoRAEs- Mas 
então pelo fa.ct,o de fazerem parte de um 
dlt•ectorio de 12 mr.mbros, trcs que exet•cem 
cat•gos publico:.:;, póde-se dizm· que este dit•e
ctorio é composto de funccionario;; publicos '? 

Domais, cu já expliquei os motivos por que 
furam eleitos os Drs. AL \'OS Castro e Vicente 
Abrou; elles omm chefes eminentes ••• 

O Su.. BErt:sAn.no A:sToNio- Emia.Jntcs ~ 
O Sa. HERMENEGILDO I>E MoRAES- Emi

n<~ntes, sim, ellos se salientavam •.• 

0 SR. BERNARDO A~TONIO- Podiam ser 
chefes, mas não eminentes. Chefes eminentes 
da opposição soriam . 

0 SR. liERMENEGILDO DE MORAES-Mas o 
que disse eu? Não insistirei maif:l sobre este 
ponto, Sr. Presidente; resta-me pouco tempo 
para o muito que tenho a dizer. Passarei a 
respondQr á accus::tção feita peloSr. Senador 
Gouvêa, · de que tendo de p1•oceeler-se á 
eleição de senadores e .d11putados estadua;es 
a 7 de setembl'o, o presidente·á· ultima hora 
fez, illega.lmente, no-va divisão· de· círculos 
eleitoraes, mudando as sédes respectivas. 
A questão é esta: A lei elei·toral vigente·no 
Estado, que é a. de n. 190, de 23 de agosto de 
1898, estabelece no ~eu art. 12 que: ,«Ao pre
sidente inc11mbe fu.zet em tempo convcni-
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ente a divisão do Estado em circulos eleito
raes, designando-lhes sédes, de modo que o 
numero de eleitores de cada circulo se equi
pare tanto quanto possível. ao . dos outros 
circu los. >• 

Tendo de proceder-se, em i de setembro ile 
1~00, . á eleição pa.ra senadores e deputados 
estadua(3s, o Sr. Senador Gouvêa, que enl;ão 
presidia o Estado, expediu, em 8 de junho 
desre auno um decreto dividindo o Estado ern 
12 'círculos e de~ignando-lhes as respec.tivas 
sédes. Tendo agora de proceder-se. a 7 do 
corrlílnte, a nova <?leição dos membros do 
Congresso Estadual, o Dr. Xavier de Almeida. 
e~pediu a 7 de junho um decreto modifica.ndo 
em alguns pontos a di visão feita peLo decreto 
expedido em 8 de juDho de l~lOO pelo Sr. 

. Senador Urbauo de Gouvêa. Podia o Dr. 
Xavier expedir o doc1•eto de 7 rle junho? 

Procedeu elle_ illegalmen te ? 
O SR • . BERNARDO A:;To:-;ro-Procetlou. 

observamos tambem em o n.81 que ao Pódm' 
Legislativo, só e exclusivamente a elle, com~ 
pote decretar os principias geraes, as 
normas on disposições reguladoras da soei.: 
edade, dos direitos e obrigações dos indivi
duas; que tudo c1ue é cl'e:~r. ampli:.w, re
stl'ingir, modificarou extinguir direitos, olJri
gações ou peoas, é do privativo dominío da 
lei. Fixados estes l"Jrincipios, torna-se fac·i! 
reconhecer onde páea a esphera da attri ~ 
buição regulamentttr dad<\ ao Governo. Se~. 
ri<:L não só inconveniente, rnas po1•ventur<:r 
mesmo impossivel, Que o Pocler Legislativo, 
tendo de decretar a lei, previsse e d~cesse a 
todor:. os detalhes de suil. execução. Seria in
conveniente, porque fôra tolher toda a 
acçã.o do Poder Executivo demandada pelas 
necessidades e condições locaes e moveis, ou 
pelas variadas círcumstancias do publico 
serviço. Seria quasí impossivel, por isso 
mesmo que as leis ubraçam todo o Estado, 
todas as su<:Ls localid[l.des e condições di versas 

O Sa. HERMENEGJ L Do DE MoRAES-V. Ex. que não podem ser apreciadas de antemão, 
não se metta nisto. E' uma questão ll.e !li, e só sim em face das occurrencias que exi-
reito. gem medida3 e detalhes mutaveis, e não -

0 SR. BEP.NA.RDO A.:\TO~ I o-Por que? disposições fixas como são as da lei. 
Consequentemente, como a le.i em sua ex-

- O Sn,. HERMBNEGlLDo í1B :\tORAEs-Porque ecução demanda providencias, detalhes varia-
não temeompetencia. veis, mobilidade conveniente, para que pre

0 SR. BERNARDO ANTO)i iO-Êuli O :parecer 
do Sr. Luci o do M:onclonça 1 que é mais com
petente que V. Ex. 

encha bem os seus :fins, para que não encontre 
obstaculos, com razão attribuiu a Constitui
c:ão do Imperio ao Poder Executivo a tarefa 
de expedir os actos necessat'ios par:1 . a boa 

O S:a. HERMENEGILDo DE Mo:aAEs-Que lhe execução dos preceitos legislativos. 
· :wroveíte. Antesdeproseguir,Sr. Presidente, E' mesmo uma attribuição indispensa.vel ao · 
eu responde~ei á u.ccnsação feita. pelo Sr. So- Governo, um dos modos por quo elle consegue 
nador Gouvêa e reeditada pelo O Paiz de que preencher sua missã.o executiva, porque, 
o Dr. Xavier e:tpediu o decreto alterand~ a. segura a observancia da lei, remove as diffi
divisão dos círculos (L ultima hora., pondo· culdadps e imprime sua. impulsão, ou dire
rando-lhe que S. Ex. não deveria tet' feito cção administratiYa..>> 
tal accusação, porque em .1 900 procetleu do E, depois de por est11 forma justificar a 
mesmo modo que o Dr. Xaviel' hoje, pois ex. necessidade desta attrihuição, conclue: «Por 
p~U.iu o decreto dividindo o Estado .em cir· isso mesmo que os regulamentos não são 
culos a 8 de junho, GO di:ts antes da eleição, leis e sim meios de execução destas, nem 
e o D1•. Xavier expediu o que alterava a di· $emp1·e teem um, caracter estavel e perma
visão feita por S. Ex. a. i d'3 jnnho, isto ê, nente; 1Joda?n, portanto, vw·iar e accommoda1·-
61 dias antes. se ds ci1·cums,tancias eme1·gentes. · 

Passarei agora., Sr. Presidente, a mostrar O Poder Executivot que está sempre em 
que quer em face da doutrina corrente·, tanto acção, sempre informado ·das necessidades e 
na monarchi~ como na, Republica, c1uer em conveniencias publim~os, tem 11ais o di,·eito de 
face da pratica seguida, já em um, já em <.tlte1·al-os, e muito ma.is de interpretai-os, 
out1•o regimen, o acto do Dr. Xavier j.ustifi· salvas sempre os · disposições legaes. E' esta 
ca•se,' ê perfeitamente Leg<1l. . uma das razões por que ~; inf1•acção dos re-

> O grande commentador lla Consti tuic:ão da gulamen tos po1· si só não pó de fundar ,a con · 
Monarchia, Pimenta Bueno, na sua notavel cessão ue uma revista. ; não são leis.» 
Obl'a Dú·dto Publico Brasileiro e Anatyse da Era esta a doutrina cor1•en·te oa Monar- 

, Constituição do bnpe1·io, commentando o cllia; veJtmos agora na Republica. • 
• n. 12, do art. 102 da Constituição do extincto O e1nínente Sr. João Barba.lho, no seu 

:. regimen, que dava ao Poder Executivo a not,avel t1•abalho-Com.menta1·ios a Constitui- · 
··>: attr.ibuição de «expedir . os decretos, instru- ção Federal B,·azilei1·a-commentando o n. 1 
, ' cções e regulamentos adequados á boa ex- do art. 48 da. Constituição, que confere ao · 

ecU:çãô da~ leis», assim se expressa: dá P1•esidente da Republica. a attribuição de · 
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({ sanccionar, promulgar e fazer publicar 
as leis c resoluções do Congresso, expedir de
creto~ iustruc·çõcs e regulamentos . para a 
stta fi~i execução» diz: «A lei é icl quocl.fus
sum esl pelo poder competente para, fazcl-a. 
Pat•a. ser observado c praticado, porem, o 
qnc ella estatue, o chef,J da nação, corno au
toridade a quem incumbe cumpril-tl. c fazcl-a 
cumpril', tem o poder de estabelecer, po1• 

·disposições de caracter obrigatorio, os meios, 
as regras, providencias e fórmula.s a isso 
a:lequahs. 

Inclue-se esse poder no. su.::t 111issiio ex
ecutiva, é uma fnncção essoncia.Imente inhe-
rente a eUa. _ 

E na escolha desses meios c pl'oces::;os, - a 
menos que po1· motivo especial a lei expres
samente tenha prescripto n.lgum que consi
dere indispensavel ao bom exito da provi
dencia logislati V a, - e cliSCJ"CCÍO?WJ"·io O pode1· 
do chef'e do Estado e poclem se1· nlterionnente 
alterados Ot'- mttd(l,dos os 1·egutamentos po1' elle 
eD;peclidos, si as circumst,u.ncias (lO negocio e 
do paiz u.ssim o aconselharem para. melhor· 
execução da lei. Agente rcsponsavel dessa 
execução, ·tal discroção não lhe póde ser 
recusada.» 

Como vê a Camara, a doutrina de que o 
Poder Executivo póde alterar discreciona
riamente os decretos que haja expedido re
gulamentando actos legislativos é uniforme 
nos dous regimens. 
· Vejamos agor,t na pratica. 

Entre os diversos actos que ~omprovam 
que osta doutrina tem tido a consa.gra1;ão da 
pra. tica, cita. rei apenas na Mon<J.rchin. a lei 
n. 2Gl, do 3 de dezembro de 1841, que foi 
regulamentada em 31 de janeit•o, 2 de feve
l'ciro c 15 de mat•ço do 1842, polos decreto! 
ns. 120, 122 e 143 ; na. H.opublica a lei 
n. 1.030, de 14 (le novembro üo 1890, que 
organizol~· a justiça. do Districto Federal, q uc 
foi regulàmentada pelos decretos ns. 1.334, 
do 28 de março de 1893, n. 2. 464, de 17 de 
fevereiro e n. 2.579, de 16 de agosto de 
1897. 

O acto do Dr. Xavier justifica-se, pols, om 
face ela doutrina e da pratica. 

Mais ainda, Sr. Presidente, no caso ver
t~ntc, além da attribuição generica. confe
rida pelo § 2° do art. 91 da. Constituição do 
Estado «de expedir decretos, instrucções e 
regulamentos para a boa execução dos actos 
legisla ti vos», ha a especial, co1.1ferida pelo 
art. 12 da lei eleitoral, já por mim citado, 
quo «incumbe ao pr·esidente fazer a. divisão 
do Estado em circulos eleitoraes» ; e, não só 
pelo facto de figur-ar o mesmo artigo no 
corpo da lei, e não entre as Disposições 
tnu~sitorias, como tambem pelos proprios 
termos em que estil redigido, claramente s~. 

infere que esta. disposição não póde deixar 
do ser permanente. 

De t'a.cto, Sr. Presidente, exigindo o artigo 
que «a divjsão do Estado em circulos eleito
raes deve ser feita de modó qne o numero 
ele eleitores de cada circulo se equipare tanto 
quanto possível ao doso.utros circulos», como 
pode1•iam os circulas manterem entro si este 
equilibrio, si ao presidente fosse vedado «em 
tempo conveniente» restabelecei-o, sempre 
que pelos . .::tlistamentos elcitoraes, annua.l
mente feitos. clle fosso perturbado~ 

Direi rnt\.is, Sr. Presidente, quo com o seu 
acto o De. Xavier não visou fins eleitoraes. 

O Sa. PaESIDE:\"TE - Pl'evino ao nobre 
Deputado que está finda a h orado expediente. 

0 SR. ffi~RME.\"EGILl>O DE MORAES-Peço a 
V. Ex. dous miontos de tolorancia. O de· 
ereto de 7 de junho ,que de resto não é mais 
do que a reproducção, com ligeiras altera
ções, do expedido pelo honrado St'. Senador 
Gouvôu. om 1900, pois ap(}nas foi alterada a 
org<J.nização de 2 ou 3 circulos no norte do 
Estado, não tendo sido ;ütet•ado um unico no 
sul, teve em vista corrigir alguns defeitos 
que se apt•esentava.m ü. vista. do quadro dos 
eleitores organizado na Secretaria do Inte-.. 
rior, procttra.r não só attenderâ equidista.ncia 
das s~des em relação a todas as localidades 
dos circulos, como tambem á organização 
actual do serdço postal e certa com
munhão de idén.s e in tet•es~es, de modo a 
ser plenamente interpretado o pensamento 
da lei. 

Sr. P1·osiclente, não desejo abusar da tole
ra nela de V. Ex., julgv ter dito o sutil ciente 
para provar que este acto do presidente de 
Goyaz t\ perfeitamente legal. 

Não mo tontlo sido, entretanto, possível 
responder hoje a todos os itens da accusação 
formulados pelo honrado Sr. Senador Gouvêa 
no seu discurso de l do corrente, peço a 
V. Ex. que me inscreva no expediente na 
proxima. sessão, afim de que eu possa conti
nuar o meu discurso. 

Tenho dito. (Muito bem ; m.uito bem.) 

o Sr. Presidente-Está finda a 
hora do expediente. 

Passa.se à ordom do dia. 

Comparecem mais os Srs. Julio do Mello, 
Anthe.ro Botelho, Sá Peixoto, Eoéa.s Martins, 
Aurelio Amol.'im, Arthur Lemos, Passos de 
Miranda, Cttrlos de Novaes, Indio do Brazil, 
Urbano Santos, Anisio de Abrou, Bezerril 
Fontenelle, Virgílio Erigido, Francisco Sa, 
Frederico Borges, João Lopes, Eduardo Stu· 
dart, Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Eloy de 
Souzo, Fonseca e Silva, Alberto Maranhão, 
Walfredo_ Lea.I, Trindade, Pereira de Lyra, 
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João Vieira, Ma.laquias Gonçalves, Esmeral
díno· Bandeira, Cornelio .. da Fonseca; Pedro 
Pe1•nã.inbucó, Raymun·.Jo de ·Miranda, · Jovi
nia:ilo ·.de Cai•vaJho, Ca:$tr.) MoUo, Tosta., 
Bulêão Vianna., Pri:;co Paraizó, Fclix Gas· 
par, Garcia. Plred, Ve1•gne de Abreu, Rodri
gues Lima, Bermtrdo Horta, Moreira. Gptnes, 
Bulhõés Marcial, Osca.i· Gadoy,; · Pet•eira Li· 
ma, Henric1ue Borges, Cr·uvollo Cavalcanti, 
Catilós Teixeira Brandão, Francisco Veiga, 
Bernardo •. Monteiro·, Ribeiro Junqucira, Car· 
los Peixoto FHho, João· Luiz Alves, Adal· 
berto Ferraz, L!tmouaior Godofredo; Ca.logc
rã.s, · Carvalho Britto, Nogueira, Moreira 
Alves, Rebouçab de Carvalho, Ama.1•a.I Cesar, 
Càndido· Rodrigues. Rodolpho 1vlirta.nda, Be-

. nedicto de Souz1, Carlos Cavalcanti, Eliseu 
Gúlllú~r-me , Soa.res dos Sân tos, M~rça.l ksco· 
t>ar, Germano Hasslo'cher, Rivadia. co·rreia; 
Victorino ~{onteiro, J<tmcs Dat'cy, Campos 
Cartie1• e Homem de Carvalho. 

Deixam de c .. nnparecer, com c<1US<.t pae
ticipada.,: os S1·s. Raymundo Ncry, Ho3ann1h 
~e Olivetra, Rogerio do Miran•.la, Antonio 
Bastos,· Guedell<t l\Iourão, Thomaz Ul.val· 
ea.nti, Pereira. R::Ji.::;, Paula. e Silva, Jos(~ Ma.r· 
~e~ina, Moreie .. t, Alves, Arthur Of'lando, Epa
miOondas Gra.cindo, Felisbello Fteil•e, Leo· 
vegildo Filgueiràs, Eugenio Tourinho. Alves 
Barbosa,. TJlentino dos Santos, Eduar.lo Ra· 
:ro.os; Mal•colino Moura, Cot•rêa · Dlltra, Irí~ 
neu Machado, Nel~on de Vasconcellos, Fidc
lis Alves, João Baptista, Belisa.rjo de Souza; 
Bezamat, Abela.1•do de Mello. Julio ~antos, 
João Luiz, Ga!!não da Cunha, Penido Filho, 
f.J;'a,ncisco B~rnardino, Antonio Zaca.rias, 
Çari.os Otto:ú, Lindolpho Caot~tno, Rod Jlplw 
Paixã. ), Padu 1. :Rezende, Josuino Ccu•Joso, 
Francisco R'lme.iro, Valois dn C:.\str-o, Fel'· 
l)ando P.restes,.Etoy Chaves, Alva.ro de Car
valho, Azevedo Marques, Costa Netto, Bll' .. 
bosa. Lima, Angolo Pinheiro, Cassi:.Lno do 
Nascimento~ Ves~a.sitmo de AlbulUer'!UC. 

· ~. sem causa, os Srs. José Eusebio, Chris
tinq, R~ymundo Arthur, Abdon Milanez, 
Affonso Costa, Esta.cio Cohnbra., Elpidio . F.i
guei.re4o, . lfluzebío de Andrade, At'r."JxeHas 
'(la.lyão, Jos6 Monjardim, Gaidino Loret•), 
A-ugusto de Vasconcellos, Sá Freire, Paulino 
de Souza, Ast'Jlpho DutL·a, . Henl'iqu,C'. Salles, 
C,c:tmillo. Soares Filho, S.\t>ino Barroso, Cu.
riiillo Prat:;s, G.:tloão carvãlh:~.l, Costa Ju
nip;r, Jo.;é Lobo, Leite de Souza, Francisco 
M~lta., Abion Baptist-:t, Juvenal Miller e Al-
fredo·Y<.trellà. ' · · ·· . 

· .. ORDE~:[ DJ DIA 

E' anuunciada a continuação .da 2:L: dJs,
cussão do Pl'Ojccto n. 12 L A, de l904, ,~ (l.o 
Sanado1 tornando obrig .. ttarlas em toda,' _á. 
Repuulica:a va.c<!i'naçã.o e ·revaccinaçâo contra 
a. va.riola, com parecer d ~l Commissão. ·de 
Lnstrucção e Saude Publica. e sulHtitut\.vo (lo 
S1~ . Deputado Et•ico Coetho (a.ré. 3°). 

O Sr. P.I.~e .o;;i<lente-Torn a ualáv'i·U. 
o·St•. Germano Hü.sslocher. (Pausa).· · ··,·· 

Não està presente. .. .. . 
Não h i.l. nnis ora<lol' !S inscrípto.'L . 
Si nenhum dos Sr·s. Dai;m&a.dos (l!ter .ysar 

da p:.1la.vr:1, Ueclaro encel'.ratla a d.iSJUS$à(f. 
(Pausa), ·.. · · 

o · s~.·. l~t·ic~o FHbo-Peço '. a P.~.;, 
lavra, . 

O Sr. Presidente---Tem o. :P.Úii.· 
Yra o nobre D.3putado. 

O Eh·. l·~ricio Filho vem . ainda 
dizer a.lgnm"t cJusa ant.es que sej<.'l. en:,ç~r,-~ 
ea.da a J.is:mssão . Jnlgar-3e-hia · cUspen;:;açlc;l 
de 'fa.zct:-o si o. o J :; i·nal do co·mnie_i·C'i~ . nã.Q ~p
pl.rec3i.:50 um telOJ l'.Lmru:t que m1is .:v:eiu ~g
gra v~r a sitttaç5.o do Sr. dil•ector geraL' de 
Sa.udc Publica . ·, ·- . 
. No discur .. o· profer·ido pe~o orad,o~· .na ses~ã.'O 
de 3 tlo corronte enconti•;~a-se a s::Jg~irite : . :.' 

«A um aparte do Sr. Ma.laquia~. Gqnca.lyes; 
atTh>m:tndo qlle o Esta.flo do Ma.ra.nhãO,. par<\ 
obter auxílios :pJ.ra. a deb:Hla.ção da . . epidemia. 
de peste, teve qu~ subsidh~ro ref\!r.i•lo. iil~ti
tuto com a.q'u:tntia docinco cJntis men.:~es., 
o or.\dJr excla,ma. inlignado, porguntaiúlo 
ctual o at'tig.:> do regulamento sa.nita.rio qliÉ3 
lssJ pcrmitte. A a.ttitude do g . .lVerno do Ma
l~allhio é pJt•feita.mcn~o louvavol: A brà.· 
ços ·com o tqrri vet qagello, p3Jiu recursos ~, 
como fossetil esses nega.dos, tt•u.tou de com
'PPill-qs. O Si·. Oswaldo Cru~, porém., 6 .q§e 
tica. no dever tlo e~plicar em gue le1 S? . b~
seou p:~.ra. fazar a opora.çã.o. Nada ha, quC\ de
l'enda a transa.c~ão. Ao <nntl'ario~ hi o q.u~ 
Pt'ohibe. . . . . . - ., 

Quanlo S:) votou rio Congre~.so a · ,s~·~lfl,tl. 
exagO"Cl'ada de 5. 500: 000$ . para a l~eo~·g.à,i;}~;.. 
zaçã3 dos servlços 'da hygicue . a.dmi.n!l';trll;
ti va da União, foi declarado, em alto e b~om 
som, quo o sa.crítiéio lDcuni~rio re~u.nda.ril), 
om beuefio:o de toda Repubtica • .. E.!t"e'c_ti .. 
vamente, na lei Yot~ria pelas ~u;,ts m.sas do 
Parlamento e . s:tnccionada com~ decreto 
n. I. 151., de 5 de janeit•o de L9J4, fisrir~. a se.
g~ndâ p:trtc do. § .21) do .art . 1°, .as'lirn· r~~k 
gldl): . : . . . . . .. ; -:' .. ,, : 

:: O Sr. P ~~esidente__:_:Não havendo 
ú.Úffi.o.ro téga.L para a.s vohções. pass~-s~ ·:l 
·nuitéda· em · discussão. · .. 

. «O In~tituto So1•otherap.icu F~deri,Ll (.o;iie 
Ma.nguinhos ) é .obrigado a fornecer. .g~a.t~l~'
tu.niente a,os .E~ta.dos . e municipio3 .~ qlie _' ·.o 
solicitarem as sôros e as vaecin_~s , q~o.)li'~· 
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~:P~rar~ não incluinJo no numero destas a vn.~ O facto é gra.vis·simo. e para o mesmo 
';ccina anti-variolka, que continuará como chama a attenção do Se. Presidente d~t Re.
'~ a.t~ agora a ser prepa.r~da.. distribuída e publica. Não é um caso i;ola.do. E' are
:fornecidit a.os Esta.dos pelo Instituto Vacci- producção que se procura tentar .. De modo 
·nico do Districto Federal.» que, si em todos os Estados do Brazil se pro
.· Nida mal.s claro. O Instituto de Man- pa.gasse a terl'ivel molestia, a Direct0ria de 
,guinhos ó obri.Qado a fornecJr 0:3 sôros e as S:mde estenderia os sGus tentaculos para 
-va.ccinas, gratuit:tmcute, aos Estados e vendeu sugar dinheiro. 
estes productos. O seu directJl•. pral.icou uma E' inacrcditavcl o que s~ csti passando. 
-illegalida .~c. Tem que restituir o cobre e tem Q11ando em o anno passado foi co11signada. a 
-que responder pel9 acto.» verbn. a.vultadlssima. de 5.500:000.~ . decla-

Na.nado entã.o o facto . . c justa. c indigna- rou-se quo sua necessidade se impunha para 
da1nente Ycrb2rado, não appa.rcceu, como que a repa1•tiçã.o sanitu.ria pudesse melhor 
-nã.o podia apparecer, a menor contestação. attender ás necessidades iio serviço. Quando 

Foi grande a impre~são causada. no eSIJi- se estranhou que a verba de 60:000$ para o 
_.rito publico pela. revelação .da. irreggla1•ida- Instituto de M<wguinhos fossJ elcv~~da a.o 
"de. De todos os lados surgiram perguntas a dobro, foi dito solemnemente da. teibun·~ que 
proposlto da attitudo assumida pelo chefe do o augmcnto era. iodispensavel, pois quo o 
serviço da bygiene, p;:~,ra (llJem a lei é a sua instituto ia fornec::Jr sôro e va.ccina a todos 
vontade, imperando sem pehs, s:.Jm obsta.- os Estados, excepção feita da. vaccina anti
culos. variolica. Foi p:>r isso que fot'<tm rejei-

.. Si foi louvada. n, conducta. do governo do tadas ~s emendas quo faziam roducções na 
'lV).'\}orJ.nhão, que, não podeJHlo obter gratuita- verba. 
mente os. recursos pam a debellação da epi- Entretanl.o, a.gorn, esmaga-se ;t lei, põe-se 
demh, não hesitou em despender as sJmmas a faca. ao peito dos Estados c exige-se 
l),eccssarias para lograr aquelle fim, otrt1•o dinheil·o para o l'ornecimento do que é ob1•i:. 
tantí;(n.ão aconteceu com a g-anancia da Di- gatol'io. 
rectoria Geral de Saudc Publica, que se Isto é demais! 
aproveita da situaçií.o affictiva em fllle os O orarlor deseja. saber onde está a somma 
·Estados se encontram -para vender, por alto já . arrecadada. Enl.1·ou pa.I'~L o Thcsoueo? 
p~~ço, os productos. do Instituto Sorothe- Está. esc1•ipturada a entrada?. Foi recolhida 
rapico Fedeml que em faco da lei, de_viam á ca1xa. do Instituto do Manguinh·os? Em. que 
'~er · distribuídos independentemente ue qual- tem sido applicada? . ' 
qúer rern_urieraÇão. · · Ei.~ o que tem a dizer por emr1uanto_; 

·O orador,lê_ o regulain.;nto sanitario, aliás E' natural qne ainda torne ao assumpto. 
elá.b.orJ.do de encontro ás dispo::;ições votadas O cxp:Jsto ,j;í. é lmtstan te p:n•a. photogl'a.phttt' 
':P'êlo ·.·congrnsso Nacional, e mesmo lá não a figura do choro <1:1 l'opart;íção saoitaria 
encontr~ drspositivOB que autorizem esses quo, l'óra. da lei, ·mo ma~su.crando' t~ popu~ 
negocios. A lei n. 1.151, de 5 de janeiro de laçã.u uo Di~triqto Fo.lel'al e procut•a. fa.zêr 
1904, nessa, ao contrm=·io, ha o§ 2° do art. 1" nogodos illegaos eom o~ Estado:~ Invadidos 
i:tcilna citado, que estabelece a obl'igação d,) por epidemias devastadoras, (Muito bem·; 
· f'ornJdmento gratuito aos Est.atlos c munici- muito bem.) 
pios do' soro preparado no Instituto So1;othc- Ningucm mais p3dindo a p:~.hvra, são suc-
r;tpi.co Feaeral. . cessi vamcnto ence1•r .~das em 2n. discussão os 

·.- <A insolencia, o despr..:.zo pela opinião c o· arts. 1•• 2•c 3° do pl'ojecto n,)-21 A, de 190~. 
·autoritarjsmo do ousado moÇo qUe se acha do Senado, tornando obrigatorias em tod~ .~ 
q_irigindo o serviço sv.nitario levaram-no · a. RQpL~blica a vac'cinaçã.o e revaccinação _co.n.tr~ 
insistir na pratica de actos que não podem a ' vario la, com parecer da · ·co_mmissão. de 
c.Q'ntinuár, a bem dt1 in oralidade da adminis- Instrucção . e Saudc Publica e substitutivo 'do 
·~raÇ~~ republica-in. Sr, Deputado Erico. Coelho .e adiada. 'à vota
. P,assa a ler o telegramma inserto no rofe- Ção até que a respectiva Cominissão de Orça
r~dojol'nal: · · menti) dê p:u·ccer sobre as eméndàs offer~~ 

<(Bahia. 5 de setembro- O Jornal dé Noti- cida.s qile augmentn,m despcza. _ ·. · 
ci~~. : ~m editoi'ial Qe . lloje, cstra.nha e com- E' tl,.nnunciada a·discussão unica do . pro~ 
menta. o tclcgraminü. do Dr. Oswaldo Gon- jectó n. 161, de 1904, n.pprovando·a Conven~ 
çâ~ves. pruz·; · director geral da ·sa.udc Pu· ção Sanitu.ria Internacional, concluida nésta. 
'blicn., enviado ao inspector de'hygiene daqui, Capitttl aos 12 dias do mez da jnnho Jo cor
Jembrando o alvitre do governo do Es~ado rente anno, pelos delegados do Brc1zil e das 
·.~\l.bv~nci<>n·i~. com. a _importancia de 5:000$ Rep'-lblicas Argentina, do UrugQay e do I_:>a· 
meiisaes o Instituto Sorotherapico de. Man· ragnay, com os paeeceres das Commissões de 
-,~ni~nhos, ·para que este possa fornecer-lhe lnstrucção e· Saude Publica o de Diplómac~a 
· "fl'a.ccina·e soro contra a peste bubonica.» e Tratados; 

Vol. V 26 
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-o Sr. Bricio Fil11.o~Peç~o a pa~ 
lavra,. 

O Sr. Brieio Filho principia per
-guntando á Mesa si é possível apresentar 
·emendas ac projecto que étpprova. a Con
venção S<1nitaritL Internétclonal, concluídu. 
aos 12 elo mez de junho do 1904, entre a,s Re
:publica,s A.rgentioa, do Paragun,y, Oriental 
do Uruguay e dos EstQ.tlos Unidos do Brazil. 
Pensa que não, mas espera a resposta do 
Sr. Presidente. 

Respondido negativamon te, diz o orador 
que é por isso que v:te votar contr<\ o pro
jecto. Si fosse possível emendar, votn.r.ia a 
favor, ctesde que fossem accoitas a.& suas 
emendas, pois reconhece que a Convenção 
tem vanta.gens. 

Os moth'os que o levam a vota,r contra 
são justamente da ordem dos que o teem 
levado a di virgir do Regulamento Sanitario. 

· Na exposição dos delegados brazileiros ao 
Sr. Minlstt·o da Justiça figuea o seguinGe 
to pico : •K De resto, como V. Ex. poderá cer
tificar-se, ella amolda-se em qnasi todas as 
suas disposições ao regulamento dos ser
viços de hygiene pulllica. a ca1'go da, União, 
promulgado em março do corrente anno, 
obedece, portanto, á nova e profi.cua orienta
ção impressa á política, sanitaria brazileira 
:pelo Governo de S. Ex. o St'. Presidente da 
Republíca. · 

Não é esse por cm•to o menor elogio que 
1e lhe possa fazer. » 

AiialysaBdo as pr<)Yidencias a tomar no 
tratamento da peste levantina, verifica que 
no artigo 31 está imposta a sôro-v<~ccinação 
contra a. peste. 

No capitulo da.s medidas contl'a a propa
gação da febl'e a.marolltl. vorifica que só tom 
o cal'<tctet• obrigato1·~o o oxterminio dos mos
quitos, larvas e nymphas, sendo f:\cultativas 
as medidas p1•ophylacticas com relação d.s 
l'Oupas e ohjcctos de uso pessotü dos pa.ssa
geiros. 

Sabida. a opinião do nosso director geral 
de Saude Publica, é fa.cil cleprellender que 
naquillo que nos diz respeito <1 acção será 
limitada á guerra contra o stegomya, pois 
:para o mesmo tudo o mais é considerado 
como trabalho em pura perda. 

Acredít:mdo, como acredita, que o mosqui
to . é transmissor da febre amarella., não vae 
com os · exclusivistas, que pen:;am que a 
transmissibilida.du só se dá por meio dcllc. 

Não póde tambem acceitar o artigo n. 50, 
que autoriza u incorporação ao Convenio de 
novos elementos de prophylaxia, desde que 
sejam julgados etllcazes. A duração da pre
sente Convenção será de quatro annos, e não 

_ vê a necessidade de fazer uma tal concessão. 

Faz elogiosas referencias aos seus colle(l'a~ 
de _bancada, os Srs. Pereira de Lyra e MaJa
quws Gonçalves, o primeiro relator do pa
recer 110r parto da Commissão do Diplomacia 
e Tratados, o segundo por parte da Com
missão lle Instrucção e Sa'Ctde Publica. Reco
nhece. os nobres intuitos de ambos o as5ignala 
que d1verge dos mesmos em virtude de prin
cipias t.tue vem defendendo desde muito. 

Antes de deixar a tribuna estraulm que 
o Ministro do Exte1·ior não ti v esse tomado 
parte no Conyenio. (llfuito bem; ?nt~~·to bem,,) 

O Sr. Pereir·a de Lyra(·)
Sr. Presidente, a impugnação feita ao con
veoio pelo meu illustre compt>,.nheiro de ban
co.da ... 

0 SR. BRICIO FILHO -Impugnação, em 
parte. 

0 SR. PEREIRA. DE LYRA-••• conhecidos. 
como são o grande talento e a alta cor.qpe
tencía de S. Ex. no <l.Ssumpto .• . (Apoiados). 

O SR. B.rucro FrLuo-Não apoiado. 
0 SR. PEREIRA DE LYRA-••• tornou-se tão 

fra.ca, tão pallida, si S. Ex. me permitte a 
expressão, que justificl}. bem as vantagens 
dcsGa Convenção inte1•naciomtl. 

O SR. MA.LAQUIAS GoNcAr .. vEs- A melhor 
que nós po<lin.mos fazer. "Não podiamos con
seg'nir mais do que conseguimos. 

0 SR. PBRElRA DE LYRA-EU mo podoria 
dispensar de vir á, tribuna, desde que S. Ex. 
só se occupou da questão sob o ponto de 
vista da sandc publica, o a Commissão de 
Diplomacia .. c Tratados, :'obt·o est:.~ pa.rtc da 
questão, 1mdin a audiencia da Commissão 
do Saudei rnas, uma voz que estou na tri
bunai e quo, n.lóm tlo membt•o da Commissão 
de Diplomacitt, ~:ou diplomado em medicina, 
aproveito :1 occasiã.o, afim de não prolongar 
o douatc, pa.t•a. resi1onder a. S. Ex. nos pontos 
em que o convcnio ncabu. de set• impugnado. 

S. Ex. nã.o dcu.1onstrou que houvesse uma 
só disposição que tol'nasse absolutamente · 
obrigatoritt a vaccinação. E' certo que, no 
convenio, as altas partes contract:.tntcs obri
gam-se ator a. bordo meuicos, inspectores 
de sttude, com o fim de empregar o trata• 
mento que os progrossos da hygiene actual
mente aconselham nesttls differentes enti- · 
dados morbídas ; mas ísto não é uma novi 
dade, e a Commissã.o de Diplomacia o fez · 
ver em seu pa.t·e~er ; isto já figura na. Con
ferencül Sanitl1ria de Pariz, que foi acceita, 
pó do se dizer, por todo o mundo civilizado. 

0 SR. BRICIO FILHO-Creio que não ata
quei este ponto ; c, desde que me ref~ri ás 

(•) Esto di;;ctw~o nftn foi revisto pelo orador.: 
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p11rtes q2-1e me levara,m <.1.. votar cón tra a 
convençao, accoitoi ê:\S outras. 

Ú SR. PEREIRA DE LYRA-\\m respondm' 
a, V. Ex. 

São ossos mcdicos. esses impectorcs saoi
t~tríos os encarregados de íazer a bordo esse 
tra.tamento :mas absolutamente não ô olni
gação dos ol)fermos se sujeitarem. porque, 
si o não quizerem fazer, a Con vonção e.-sta
boloca o meio de substitnil-o, c1uc é o isob
monto. E o meu honrado collega hn. de con
vir commigo em que, (1uer em relação 1\03 
atacados, querem relação aos sus_9eitos, é 
muito p1·efel'ivel a soro-vaccinaç~ão a se su
jeitarem ao isolamento, e ~~ muito prefe
ljvel o isolamento simples n puro aos lazll.
retos ... 

O Sn.. lVLUJAQtiiAS Goxc! .\Ln:s-A's quaren
tenas. Cooscguirr-se esta grande Vttntagem. 

0 SR. P 1m1;:IRA D 1·: L YR.\. - .•. âs q uaron
tenas. 

Ora, supprimidas . as qnarent·.mas, tor
nava·se nece~s <.n'io substituil-~ts l)Or outras 
medidas; e não comprehondo ClllO ont1•as 
melhores se pudessem oncontr-n.r do que 
ar1uc1Ias que foram osta,bclecidas no con-
venio. · 

Basta.ria, esS<L ph1·ase para obrigar àctuellc~ 
quo teem impugmtdo o regulamento a vil' 
a tribuna. 

Mas, Sr. P1·esidente, é uma, a.ffirrmtção 
dos delegados que negociaram o tratado •.. 

O SR. 'MAT_, AQUIAS Goxf;ALVES- E' apenas 
nm esclarecimento. 

0 SR. PEREIRA DE LYRA- ... é um escla
!'(?eimen tu ; nom é o parecer d.a Com missão. 

O relatur, por proposta da. Com missão de 
Diplomacia o Tra.l.ados, rof'oriu-se a esta 
phrase, a este conceito, simplesmente para 
mostrar a, necessirlado do :pedit· a audiencia. 
da Commissã.o de S;mde Publica. 

Os parecere . .:; são unanimos. O convenio não 
tem encontrado opposição,nem na imprensa, 
nem na tl'ibuna. e--posso n,ssegurn.r-clle 
ostá feito sob os moldes do Convenio Sani
tario de Pu.riz, cujo valor scientifico o meu 
illustre collega não pôde contestar. 

Finalmente, Sl'. Presidente, vou termin,\r, 
lum brando a S. Ex. q uc não ha razão para 
estt·anhar quo o convenlo fosse negociado 
sem intervenção do Ministel'io do Exterior. 

Trata-se, é cm'to, de um a,cto interna
cionaJ, mas de natureza especial; de um 
acto internacional em que, sobretudo, é o 
interesse da llygionc publica que vae ser 

Sr. P1·csidente, não é preciso ;:~longa,r-me posto em causa, qnc vu.c ser discutido, vae 
om considera.çõcs sobre a.s v;mtagens do ka- sm· rosguard<:tLlo, o é cxact;amente o d0par
tado, vantagens que, sob o ponto do vista tamcnto do intei'ior quo se occupa do as
nternacional o dás nossas relc.Lçõcs com- sumpto. 
merciacs, o meu honrado collega n:i.o im- Não impoPb, que um acto internacional 
ipugnou... seja negociado deste ou d:tquollo modo, por 

o SR. BRwro F'rLrltl _Pelo eontra,rio, re- intcrmcdio dost;c ot.L Ü[l.quellc depa.rt.n.mento 
conheci isto. do seeviço publico, desde quu ollo ó um acto 

do Peosidonte 1ht Ropublicu., a quom ct~obe a 
O SR. PEI\1-:HU DE LYR.\- ... a.l'!ltando, ao ~ua, rosponsahilida.do. 

contrario, que ellc preeuchc cumpletamonte Termino, SP. Prositlonto, dcclat'íi.DllO que, 
seus fins. S':lb qua,lc1uoe r1uo sojn. o ponto üo vistu, 

o s 1 ~. BI:rcro FlLIIo-V. Ex. viu qnc fiz om que se oncal'o o convonio, clle assignu.la. 
f.l.té 11 decla~ttção de qne, si lmdes:le ::tpre· um gra.ndo pl·ogt·esso ... 
senta,r emendas, votaria pelo projecto ; sim· O SR. MALA!JUIAS GONt.'ALvms- m grandes 
plesmento porque não se podem ap1•escntar vantagens para o -pa.\z. 
emcnJas, é que sou forç11do a vota. r conte.'t.., 0 Sa. PEREIH.A. 01~ L'lRA.- ..• em nossa po
go~vc~-~sa. de umas tantn.s clausuhts desse litica, intcma,cional. Elle não pódc doixar de 

0 e 0
· contl'ibuir poderosamente para. facilitar as 

O Sa. PEREIRA DE LYRA-- E cu nrio po-l nossas relações commerclaes c o transito em 
UOl'ía ofl'crecer argnmonto melhor do que nosso tcl'ritoL·io, mnfim para ligar por laços 
o facto de que esse convonio foi approvado cn.d<\ vez mais estreitos as Republicas que o 
pel<.t Republica Al'gontina, onde as questõo;:; negociaram e ás qua,es tem eUo de a.pro
da saude publica não assumiram as })ropor- voitat•. (Jli~tilo bem, muUo bem. O otador· é 
ções que teom assumid•J ent;re nó.:; e onde comprimen.tarlo .) 
a vaccinação obriga,toria nfio estú. ostabole- Ninguem mu,is peJindo 11 palavra,é oncer-
cida. Mas a.Lii nõ,o roi impngnaU.o o convenio; rada.11 discussilo e adiall~L i1 votttção. 
passou rapidamente na,s duas Casas do Con· E' annunciad11 a 3a. discussão do projocto 
gresso. E' ce1•to que os delegados do Brazil f. n. 143 A, de 1904, do Senado, concedendo a 
dizem na sua exposição de motivos ao Mi- D. Julieta D~la,mat·e, emquanto solteira, o 
nistl.'o do Interior que o oonvonio foi calcado 

1
, mJntepio Lleixado pot• seu h•mão o capitã o 

nos moldes do nosso l'Ognlameato sanitario. de mar c guerra RoJ.rig\) Antonio DcLo.mi1re. 
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Ninguem pedindo a. pa.Iavra,é encerra.da a. 
discussão e adiada. a votação. 

E' sem debate encurrado em 2a discussão o 
artigo unico do projecto n. 327. de l903,auto
rizando o Poder Executivo a fazer roverter 

-em fa.vo~ de D. Amalia. Pa.ulin<t H.odt•igtlCS 
Silva, il'rnã do cupit.ão João Sabino Rudd
g!,les Silva, a parte dn. pensão que cabia á 
sua fa.llecida mãe D. Zclinda Maria. ~-rendes 
Silva, concedida por dect·eto elo Governo Pl'o

·visorio de ll de outub:·o de 1890, ficando 
adiada. a. votação. 

, ·sio snccessivamente sem debate ooem•t•a
dos e~ 2" discm:são os arts. 1 o c 2° do proje-

. c to n. 88, de 1904, concedendo a, D. Flora 
·Queiroz da Camara Lima, viuva do coronel 
honorario do exercito Frederico Augusto da 
·Fontoura Lima, a pBnsão annual de l :208s.fi.-
·Cando adiada. a votação, · 

. E' setn debate encerrado em 2a discussão 
o a1•tigo unic,1 do p1•ojecto n.l66, de 1904, a.n
torizando o Poder Executivo <'t alJrir ao I\li
:nisterio da Industria, Via.ção c Obras Pu
blicas o creiito extraordioa.rio de 1:55:3$770. 
l;)a.l'a "Pagamento, aos herJeiros de Gentil 
Homem de Almeida, dos ordenados qlle 
deixou de receber como tclegraphista de 
3a classe da Repartição Gel'al dos Telcgm
phos, de 22 de março a 31 de dezembl'o de 
1893, ficando adiada a votação. 

E' annuncia.da a discu;;s~~o unica do parecer 
l!l. 23, de 1904, indeCorindo o requerimento 
?m· que D. Maria Pinto de Al'aujo Cort'IJíl., 
pJde un1a. pensão. 

Ninguom peàin'do a p:Lla.vNt, é encet'l'ada. 
a discussão e adiada a, vohç1'io. 

E' annunciada a discussão uniea <lo pl.re
cer n. 24, de 1904, indeferindo o reqtteri
mento em que os opcrarios da Fabrica. de 
Cartucllos c Artificlos de Guer1•a pedem que 
~e lhos ced<1.m p:tssos de 2a. classe com aba-

·timento de 75 °/o na Estrada de Fe1•ro 
Central do Bt•azil. 

Nin~nem pedindo a palavt•a, é encert•ada 
a discuss::i.o e adiada a votação. 

o ·sr. Preshlen·te- Esgotadi1s as 
materia.s da ordem do dia, designo para. 
quinta-feira, 8 do c01·rente, a seguinte ordem 
d.o dia: 

nico <W Asylo de Inva.Udos da Pa.tria. (3" J.is-
CliSsão) ; · 

Votação do projucto n. 161. de 1904, ap
provando a Convenção Su.nitaria. Internacio
nal, concluída. ncst.a. Capital aos 12 dias do 
mcz de junho do corrente anno, pelos dele· 
gados do Brazil c das Republícas A1·gentina, 
do Uruguay e do Paraguay, com os parece
res das Commissõcs :ele Instrncção e Saudc 
Publicú. e de Diplo1i1acia c Tratados (dis
cussão unica) ; 

V0tação do projccto n. 143 A. de 1904, do 
Senado, concedendo a D. Julieta Delama.re, 
emquanto solteira, o montepio deixado por 
seu irmão, o capitão de ma t· e guerra. Ro· 
drigo Antonio Dclamare (3~ discussão) ; 

Votação do projecb n. 327, de ~903; auto, 
riza.ndo o Poder Executivo a fazer reverter 
om favoL' de D. Amalia Paulina Rodrigues 
Silva, irmã do capitão João Sabino Rodrigues 
Silva; a p:~de da pensão que cabia á sua 
fallecida mãe. D. Zelioda Maria Mendes d~t 
Silva, concedida por decreto do Governo 
Provisorio de ll de outubro de 18!JO (2a dis
cus~ã.o) ; 

Votação do projecto n. 8R, de 1904, conce
dendo a D. Flora Queiroz d;1. Camara Lima, 
viuva do coronel honorario do exercito Frc
dm·ieo Augusto da. Fontoura Lima, a pensão 
annual de l:200.f;OOO (2a. discussão) ; 

Votação do projccto n. l6ô, de lU04, :mto
l'izamlo o Podet· Executivo a a.brit· ao Minis
terio da Industrin., Viaçno e O bras Publica::; 
o cr.:Jdito cxtraoi•din'Urio de 1 :5r,3~i70, para 
pagamcn&o, ao;; herdeiros de Gentil Homem 
de Alrneida, dos ordenados que deixou de 
l'ecebm• como tcleg1•aphista de 3a classe da 
Repartição Get•al dos Tclegraphos, do 22 de 
março a 31 do dezembro de 1895 (23 dis
CIISsão) , 

Vot'.lçito do pt\recer n. 23, (te 1904, indeCe
·rindo o requerimento em que D. Maria. Pinto 
de Al'aujo Corrêa, pede umo pensão (dis
cussão unicu.) : 

Votação do parecer n. 24, ue 19ó4, indef'e
rindo o requer.imcn to em qu.e os operarias 
da. Fabrica de Cal'tuchos e . Artiticios de 
Gu:n·ra pedem que se lhes. cedam passes de 
2a clas:;e com abatimento de 75o/ 0

, na Es
trada ds FerPo Central do Brazil (Mscuss1io 
unica). 

Vota<;Ko do projccto n. 107 A, deste a.nno, Leva.nta-sc a. ses.;;ã.o :'ts 2 hora:J e 55 minu-
do_Se_nado, que dá novo regul~rnento orga- t:.>s da, tarde. 
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ACTA DE 8 DE FJi:VEHElnO DE 1904 

Prcsidencia do Sí·. Pol'l(! GuimcmTes 

At) meío-di<1, procede-se ~L chamada.,.t1 que E. ;;;em causn., os Ses. AUI'Cllo Amorim, 
.respondem os Srs. Paula Guima,rã·~s, Alcn- José Eusebio, Cln·istino Cruz, Dias Vieira, 
cat· Guima.rã.os, Vvandcrley de Mendonça, Raymuu(io Arthne. Anisio do Abrou, João 
Joaquim Pírcs, Eloy tlc Souza., Izitlro Leite. (} ~yoso, Bezct•ril Fonteaollc, Vilgilio Bd
Bl'ic1o Fitho,Joiio Viciea., Eusebio de Andt·adc, gido. P1·ancisco Sá, Frerlcrico Borges, João 
Rodrígue~ Dori<1, Oliveira, Valladão, lleredia Lopes. ELluardo Studtrt, Sergio S<1boy:•,,. 
de Sá, Silva Castro, Pereira Lima, Mauricio Fonseca c Silv<.L, Alberto Maranhão, \\Tal
de AbPeu, Estevão LobJ, Bernat·do Monteiro, fredo Leal, Trindade, Abtlon Mila.nc~. Tei
.Tosé Bonifacio, Ct.trlos Peixoto Filho, Carneiro xeira de Sá, Celso de Souza, Affonso Costa,, 
de Rezende, Adalbcrto Ferraz, Lamounier Medeiros e Albuquerque, Pcrciea de Lyra. 
Godofredo, Olcgal'io :L\Iaclcl, Fencira Braga, Malaquias Gonr;alve:;, Estl1cio Coimbra, El
Paulino Ca.rlos, Bernn.rdo Ant.onio, Carvalho pidio Figucircclo, Pedro Pernambuco, Ra.y-· 
Chaves e Pa,ula .~amo:) (28). mundo de Mieand:t, Arroxcllas Gt.~lvii.o, 

Deixam de compt~reeer com ca,us::t p<l.rtici- Jovininno de Carvalho. Bulcão Viann~. Pds· 
pa.da os Srs. O li vcira Fi;;ucü·edo, Julio de co Pa.1·aizo. Felix c+as1mr. Garcia Pires, 
Mello, Thomaz Accioly, Eugenio Toul'inho, Satyro Dias, Pinto Dantas, Rodrigues Sa.l
Anthero Botelho, S<L Peixoto, Enéas Martins, danl1a, Borna1·do Horta, Moreira Gomes, 
Raymundo Nery, Hosanmtll de Oliveira, José Mon,j<.trllim, Galdino Loreto, Bulhões 
Passos i\'Iiranda, Arthur Lemos, Carlos de Marcial, Osc:w Godoy, Augusto de Vascon
Novaes, Rogerio de :Miranda, Indio do Brazil, cellos, Sà Freire, Americo de Albuquerque, 
Antonio Bastvs, Urbano Santos, Luiz Do- Erico Coelho, Galvão Ba.})tista, Laurindo 
mingues, Guedelha Mourão, Thomaz Cav~tl- Pittn., Carlos Teix.oirn. Bea.ndã.o, Paulino 
c:.tnti, Gonçalo Souto, Percir.:t Reis, Paula I de Souza, Viri{tto Mascarenhas, Ribeiro Jun
e Silva., J0sé Ma.rcellino, Esmeraldino ·Ban- queir01, Astolpho Dutra, David Caropistn.,. 
deira; Moreira Alves, Cornolio da Fonseca, Bernardes do Fal'ia, Henr.íqne SitUes, C<tmillo 
Arthur Orlando, Angelo Netto, Epaminondas Soares Filllo, Calogeras, S~tbino Bi1rroso, 
Gracindo, Felisbello Freire, Domingos Gni- Can·alho Brito, l\Ianocl Fulgencio, Nog.ueira, 
marães, Neiva, Leovigildo Filgueiras, Ca.s- Ol.vntho Ribuiro, Ca,miHo Pro,tes, Galeão 
tró Rebello, Tosta, Vel'gne de Ab1·eu, Au- CLLr"~:alhal, Bel'Dardo de C;J.mpos, Rebonças 
gusto de Freitas, Alves Btr::-bnsa, Rmlrigues de CatTitlho, Costa Junior2 Amarai Cesar, 

· Lirna, To[entino dos S~tntos, Eduardo Ramos, José Lo\D, Leite ue Souza., Francisco Malta., 
Pat'anllos Montenogro, :tv!,trcolino Moura, Joaquim Teixeira. Brandão, Aquino Ribeiro, 
Coneiu. Dutra., ro1cllo 1\Ia,ttos, Irineu Macha- Benedicto de Souza, Lin,Jolpho Serra, Elysen 
r.lo, Nelson de Vasconcellos, Fidolis Alvos, Guilherme, Sowo~ dos S;tnto~, Germano 
João Baptista., Bclisu,rio do Souzu., Bezamat, H<lssluchor, LUva.du.vh~ Corrê<\, Domingo:.> 
Ahelardo.do Mello, .iulio S1.1,ntos, Henrique :vrascarenhas, ALfJ•cdo Varela,, Campos .Ci1r
Borges,Cruvello Cavalcanti,Franci::;co Veiga, tict· e Homem de Carvallto . 
. João Luiz, Gastão da Cnnha, Penido Filho, 
Fra.ncisco Dermtrdiuo, Bueno de Paiva., Leo- O Sr·. P1·esidente -Responde1~am 
nel Filho, Joiio Luiz Al\·es, Antonio Za.ca- ti, chamada, 28 Srs. Deputados. Hoje não ha 
rias, Carlos Ottoni, Lindolpho CtLetano, sessão . 

. ··wenceslâo Bra.z, Roflolpho Paixão, Pac!un. D ;:" I ' • l ;- ro ·d d 
Rezende, Moreira da Silva, .Jcsuino Cardozo, . . 0~ tgno_ pa~~ a~:an 1.:1. a mc.::.mt1 or em o 

· '])omingues de Castro, Francisco Romeiro, ciLa de hoJe, ls~o e. 
Valois de Castro, Arnolpho Azevedo, Fer- Votação do projecto n. 107 A, deste anuo, 
nanclo Prestes, Eloy Chaves, Alvaro de Car .. do Senado, que dá novo regulamento orgn.· 
_ vailho, Candido Rodt•igues, Azevedo Marques, nico a.o Asy lo ue In v~\lidos da Patria (~1' dis-
Rodolpho 1'lir<mda, Hermenegildo de Moraes, cus:;ão) ; . · · . 
Costa Netto, Candido de Abreu, Cal'los Ca- Votação do projeeto n. l6l, de 1904, appro
valcanti, Abdon Baptista, Luiz Gualberto, vando a Convenção S<tnitaria Internacional 
11a.rçal Escobal', Barbosa Lima, Angelo Pi· concluida nesta Capital aos 12 dias do mez 
nheiro, Víctorino Monteiro, James Darcy, de junho do corrente a.nno, pelos dQlegados 
Ca~siano do Nascimento, Vcspasia.no de Al- do Bra.zil e das Rcpublicas ArgentimL, do 
llll11Uerque c Diogo Fortuna.. Urugna.y e do Paragua.y, com os pareceres 
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da_s Commiss?~s de I.nstrucção e S;_tu_de P.!_l-j derico Augusto da Fon~oura _!..ima,, a pensão 
bllCa e de D1p10macm e Tratados ((llscussao a.nnua.l de l :200$ (2" d1scussao) ; 
unica) ; Votação do projecto n. 166, de 1904, auto-

Votação do projccto n. 143 A, de 1904, r1o rizando o Pollcr Executivo a abrir ao ~Hnis
Senado, concedendo a o. Julieta Dclama.re, terio da Industrb, Via,ção e Obras Publicas o 
emquanto solteira, 0 montepio deixado por credito e:dri.\,orclina:rio de 1:553$770, para l)a
seu irmão, 0 capit2:o de mar e guerra H.o- gamcnto aos hePdeiros de Gentil Homem de 
drigo Antonio Delmn::tec (3" discussão) ; Aimeida,dos OJ~denn.(los que deixoll de receber 

corno teleg1·<:Lpllist<.t de 3" cla.:~se d.a Rep<.tr .. 
Votação do projecto n. 327, de 190:3, auto- Lir;ão Gm'a.l dos Telcgrn,phos, de 22 de m<~rço 

l'izando o Poder Executivo a fazer reverter a 31 de dezembro de 18!35 (2a discussão) ; 
em favor de D. Amalia Paulinn, Rodrigu('S Votação do }H.t..recer n. 23, de 1904, indefe
Silva, irmii do capitão João Sabino Roàri- rindo o requerimento om que D. Maria Pinto 
gues SUva, a parte da pensão que cabia, á. de Araujo Corr-é~.t pede uma pensão (discussão 
sua fallecida .mãe. D. Zollnda Mnrü1, Mendes unica) ; 
da Silva, concedida por decreto do GovTerno Votação d rJ parecer n. 24, do l904, indefe
Provisorio, de ll de outubro ele 1890 (2a dis· rindo o requerimento em qne os opera.r-los 
eussão) ; da Fabrica de Ct~rtucllos e Artificios de 

Votação do p:·ojccto n. 88, ele l 904, concc- Guerra pe·lem CFW se lhes cedam passcr:; de 
dendo a D. Flora Quciruz da C.tm;u'n, Lima, 12" da.:~se com. ab:1.éimsnto tle 75 % na Est:·t~da 
vinva do. coronel honora.riJ do exercito Fee-, d.e Ferro Ccntr·:;_l ,_lo B1·azil (<.liscuss cto unica) • 

. 9G8 SESSÃO EM ~ DE SETEI\IBl ;.O DE 1904 

P l'esidencia elo~ S1·s. Paula Gg:mw·acs (Presidente) e Otivei;·u Fiyucin;do ( Jo V·ice- Presicl~nlc) 

Ao meio~dia p1•ocede-se â chrLruada, a que Cesar, Forreir~L Braga, Paulino CtLrlos, Hcr
l·espondem os St•s. Paula. Guimarries, Oliveira mcnogilclo de iviul·n.cs. l\.1.uht Ra.mos, Abdon 
Figueiredo, Julio do Mello, Alonca1' Guimé't· Bí1J.d,ista, .Jnvon~d :i\Iiller e :\JarQal .Escobar. 
t'ães, Thomaz Accioly • \Vanuol'ley de :vlcn- E' lida e pusiia om di::ieus~ã.o a acta da sos
(Lonça, Joa<1uim Pires, Bricio F'ilho, Aurelio sã.Q de 6 do ctn'J'en1,e. 
Amorim, Luiz Domingucs, Dias Vicim, Edu-
ardo Studi.u·t. Gonçalo Souto, Eluy de Souza, 
Fonseca e Silva, Alberto M;tranhão, vVal
frcdo Leal, Trindade, Izidro Leite, Telxoil'a 
íle Sá, Estncio Coimbra,, Raymuodo do Mi
randa, Euzebio de Andrade, .\l'l'oxcllas Gal-. 
vão, 11-odrigu~ Doria, Joviniano de Carva.
lho, Domingos Guimarties, Nel v a, Balcão 

O S1•. ''.rau<lerley de ~lfeu
donça -Sr. Prcsidont,e, o Sr. Düputadu 
Angelo Neto incumbia-me de communictu' a. 
V. Ex. c1uc tloix:L de comparecer t'L sessão 
de hoje l)Ol' rMti .,.,) do moles tia. em possott 
tlc sua familia. 

Vianna, Castro Rebello, Prisco Paru.izo, O Sr•. Presidente- A Mos:l> fica, 
Felix Gaspal', Garcia Pires, Satyro Dias, inteir·ld·t 
Augusto de Freitas, Pinto Dantas, Rodrigues ~ '· 
Lima, EduarJo Ramos, Paranhos rdontene- Em seguida l: approvad:1 a acta, da sessão 

. gro, Rodrigues Saldanha, Beuutrdo Horta, t!e ô c sem delntte a do db 8 <lo corr·entc_. 
Moreira Gomes Heredia de Sá. Americo de I 
Albuquerqu~, Erico Coelho, Ga.lvão Baptista, O Sr. A.le:n.ca.z:- Guhnari"tes 

:Silva Castro, _ Peretra. Li_ ma, CruveJlo Cavai-~ (Jo Scc1·e!ai·io) procede á leitura do seguinte 
canti, Mauricio de Abreu, Carlos Teixeirll. 

. Brandão, Carneiro de Rezande, Bueno de 1 EXPEDIENTE 
Paíva, Leonel Filho, Bernardes de Farh, I ~ . 

·Henrique Salles, Carvalho Britto, Manoel Officws : 
. Fulgencio, Nogueil•a, Olyntllo Ribeil•o, Ole- Do Sr. lo Seeretario do Senado, de 5 do 

ga1•io Maciel. Rebouças cte Carvalho, Amara,!· conentc, communicanclo que o Sr. Prcsi· 
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dente da. Rcpnhlic?- sanccionou a. rm;?lução I . Thcn·ezina, 7 de_ setembro de _H):){-Pre
do Congl·esso Nacwn~d, da quaJ envLa um s1dentn Camara. Deputados- Rw- Aln·e
dos autographos, alJr-intlo o credito especial sento a V. Ex. minhas congi•a.Luln.çõe~ 
de 5: lSl$ paea. pa.ga.rnonto dos inspectorcs pela data commemor::üiva da nossa indcp::m.
da n.epa.rtiçã.o Geral dos Tclegr<tpllos :'..n- dencia .. Saudações. -..:1.! curo Jlend,·s, goym·
tonio José da. Silva Rosa c Casimira .Jo.;;é da mulor.- !Dteil·ada. 
Silva Rosa. <hts düu:ias que dcix~r~n de -. 1 •. • - d _ ç: ·. ,. f,. 1" l0)4 _ [>, ... 1 ·.,., 
~·eccl o r q ua.ndo serviram na. comm1~sao · u _ Leu <L, . ' 0 _ .• ek 111 1• 0 c": l . 1 CSH an G. 
~arr~<,_; da. da construcção dn.s linhas tele-' Cam~l,l'a. l~epn_t<.l.dt~s ~ l{lo- ~~eceb~t V,. ~x. 
o-mpl~icas de Cuyabá <L Corumb<i.. -lntci- C!irdwes l~IICt l.aç?c-5 t.bta gluywsa no.~s:t tn-
~.:td•t. .Archive-sc o autogra.plio. ~~~~~d?ne!•L-_\r. ~n!c ? ;·a .\t.:Gwly, PL'OSidcntc • 
. Do :Ministerio das Relações Exteriores, de · etrada. 

hoje, satisfazendo as requis;çõcs consta.nt<::>s Pa.l·;thylm. 6 ele .5e ;;embro de l 9U4 -R'3co-
do a.viso n. 204, de ~2 de <.Lgosto uHimo. nhecidos, prodamadc.s pel'io<.Lo go\·ernamen-

Do Ministerio da. Guerra. d.e 6 do conon te. tal IDO i a l 9013 : Fresidento; Dr. Alva.ro 
enviando orequerimento ;_ml que Francisco Lopes ivbe!F.Ld•) ; l · Yice-Presiüentc. Dr. A.n
Jo:{é Ca.rlos, porGeiro de At·:mnal do Guel'l'a tonio Simeão do;:; SJ.11tos Leal ; 2° \·íco-Pre
do Rio de hoeiro, pede ma.nd<Ll' conta.r. pnra ~idunto, De .. Fr·<.t!lC:L~co _ Suraphi~o da ~:\o· 
todos os cffeitos, o pol'iodo decol'l'ido de 4 t.io ot·r.g:.l,. Cor(ha\:S :~o.au<L<;uc>s.-.Jusc Paeunna, 
fevereiro de 1865, em que foi ~Ldmittido como pt·csidento.- lntc·it:·nda. 
servente llo dito arsenal, a. 12 de j;_tneiro <.h; 
1893, em que foi nomea.tio para o loga.r que 
actua.lmente occupa .. -A' Commissão de Fa
zenda e Indu estrias. 

Do mesmo ministerio, do igual data, sa
tisfazendo a requisição desta, Cam~u·a no 
offi.cio n. 186, de lO de agosto ultimo, tra,ns 
mittindo a ~a1·ta de sentença. pa.ssada, ;_to mrt
recha.l Rufino Enéas Gustavo Ga.lvfl.o e cxtra
hida dos autos de appella.ção civil por e;-;te 
interposta pa.ra o Supremo Trilmua! FeJ.eml. 
-A quem fez a requisição. (A' Commiss'ã.o 
de Orçamento). . 

Telegra.mmas: 
Goyaz, 7 de setembro de. 1004- Pl'rsi

dcute Camara Deputa.dos-Rio-Congratnlo· 
me com V. Ex. pela data glorios<t am quo u 
Brn.zil commemara, a SUlL independench.
Xa-viei' de .·llmeidr.t, pre:3idontc.-Inteirada.. 

Araca.jü, 7 de setembro do H)O·i- Prc
sidont0 Camara Deputados - l~io - Cl>O· 
gratulo-me com V. Ex. pela. chLtn. commo
morativa indopendenci<.t P<üria Brazileirn .. 

Saudnçõcs.-.Tosino Jlene..;;e.s, presidente.-
Inteirada.. · 

Araca.jú, 7 de setembro de 190-1-Prcsi
dente Ca.mara Deputados - Rio - Tenho a 
honra de communicar a V. Ex. que hojo 
installou-se primeira. sessão in. legisla t11ra, 
Assemblétt do Estado, a. quem envjei mensu.
gem na fórma constitucional. 

Saudacõos. -Josino 1lienezes. pl'esidontc.-
Inteirada. · 

Bello Horizonte, 7 de setembeo de 1904 
- Presidente Camara Deputados - Rio -
Apresento a V. Ex. minhas congratula.
-ções gloriosa. data. anniversario nossa eman
cipação política. 

Attenciosos comprimentos.-FI'ancisco Sc<l
les, presidente.-Inteirada. 

P~~ra. hyba, 7 de ~ctcrnbro de 100,1 -l-'re
~:~i.donto Cn.mara UPput:tdos - Rio-Con.grn,
tula.çõos gra,ndiosa rlata. · colmncmoPa.i.i"'ta 
noss;1 ~rnancipr!,.·ik pGiitica,. Conliaes s:~uda
ções.- Josd P._·;·e.r:;·hoo. prcsideoi;o.- Intei
rcL:I;: .. 

Requ:~rimGnco ._t~.: J•)aquinu. ·Maria ele 
eantara Azc--redo peãinclo que se lhe con
ced.a. m todas as v an ta.ge os da. lei n. :Z-17. de l '394, 
pelos motiYos que :.-.lleg<t.- A's Commi.'!l?;.;~ 
de \Ia.riuila. e t.~uer1-a e de 01·çamento. 

São !.idas ·.· ,-.:b :.•. impl'irnir, para cntt·;u' 
IJ\1, í)t•dr!m do.s trab;dll(;S. ~Ls seguin ·os 

::EVAC•JiES 

Tt.erl•.i'-'~:·TrJ (hwl rf.; :·;·.->.;,:elo H. 151, rluslr.: .... ,;-!() 1 

Qi-le (ntloi'i.:;({ ,, i':· :sid.:nle da Rr:put,{i',-(~ ;; 
cr;;u;edel' w,i .. ,.,_;; ._; t.f•! !kcmça, com todv: e: ~' 
veadmeill'IS, pc;·o l;·t!lci' de stta sctud,' . r.!O 
ins1wcloi· sanitw·i·; tl ((. Di;·ecluria GcrC<t de 
.'it.wrlt: Publi~(.! D:·. A1·ll:m· r.le iYliJ'r.tntl(l. ?(!

checo 

O Congresso :\'Qci;:,;t:Ltl resolve : 

At·tigo uni co. Fica- u Presidente d;.~ Rcptl
blica autorizado ,.L concetlor ao inspectoe sa
nitario da. DireetGria Geral lfe Saude Pu
blic:.~ D1·. Arclltu' de :\Iira.nda Pacheco um 
anno de Licença, com todos os vencimentos, 
para te;~ta.r de sua saude onde lhe convi<H' ; 
revogadas as clisposiçõe3 em contrario. 

Sala das Commissões, 6 de ~etombro de 
1904.-Domingos Ouimw··ies.- Wt~lfredo Leal. 
-V. ~l.fcrscw·cnlws . 
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N. 155 A- 1904 

RedacçiZo final do projecto n. 155, deste anno, 
que aulOí'i.<õa o Presidente da, Republica a 
concedu ao Dt, .José .JoaqMirn de Oli
veira Fonseca, lente cathedl·atico da Facul-

. dade de Di1·eito rlo Recife, um anno rle li
cença, com m·de11ado, pM·a h·atar de sua 
.Sat!de onde l/te convie;· 

O dongeesso N:~cionn.l ro8olve: 
Artigo unico. Fica o Pf'e.:;identc d<.t Ropu

·blic;t autorizado a conce1Jer ao Dr. Jos!~ .Joa
quim do Oliveü·::t Fonseca,, lente cathcdra
tico da Faculdade <le Direito do Recife, um 
anno de licença, cJm o1·denado, para tratar 
de sua s;mde · onde lhe convier; revogu.da.s 
as disposições em contrario. 

Sala das Commis;ões, G de setembro de 
1904.-Domin,r;osGuimart.Tes.-- 1-Vàl("'l·edo Leal. 
-V. "ftiascarenhas. 

N. 157 A-1904, 

RedacçcTo final rlo p1'o.fecto n. 157, deste anno, 
IJW3 autodza o Presidente da Republica a. 
conta1· ao teleg!'aphista de Ja. classe Jose! 
Leopoldino de Vasconcellos Cabml, corno 
tempo de serviço effectivo pcwa os ef!eitos da 
aposentadm·~:a e accesso, o inte1·sticio decm·
'l'ido de 7 de maio de 1894 a 11 de Julho 
de 1895 

O Congresso Nacional resolve: 

. Artigo unico. Fica. o Presidente da. Repu
"blica au turizado a contai' ao telcgr;tphista 
de 1:~. classo José LeopJldino ele Vasconcellos 
Cabral, corno tómpo J.c ser·viço effectivo 
para os e1feitos d<t aposentadoi'Íil e accesso, 
o interstício dec01·rido de 7 de maio de 1894 
a ll de julho de 1895; revogad·.t'<' as 1.spo
siçõos em contrari(). 

Sala. das Commíssões, G do setembro de 
1904.-Domingos Gtti~JW1'r.ies.-1Val(1·edo Leal. 
-V. Mascarenhas. 

N. 159 A -1904 

do exercito, professor d<L Escola. Preparatoria. 
e de Tactica do Realeogo, um anno de
liceJ;JÇa, com ordenado, para. tratar do sua. 
iaudo onde lhe convier; r·evogadas as dispo· 
sições em contrario. 

Sa,la das Commis:;ões, 6 de sotcmbi•o de· 
1904.-Dominyos GuimO.rcies.- Walfi·edo Leal. 
-V. 1llascw·enlws . 

E' lido e va:3 a impl'imie para ent.rn.r na, 
ordem dos trJ.b:J.!hos o seguinte 

PARECER 

N. 27-l904 

Reconhece Deputado pelo to dist1·icto do 111a-
1'anht7o o 3r. Dt. F1·ancisco da Cui1ha Ma· 
chado 

A Commissilo d.e Petições o Puderes exa.
minou n.s authent.lca.s dtt eleição realizadoJ 
no Esta.d.o do Ma.ranllão (lr• uistricto) pa.ra 
preenchímen&o da. va.ga. aberta. Dll. represen
tação do mesmo Estado pelo f<.tliecimento do 
Dr. José RodriguJs Forn:1ndes, e na. fórma. do 
Regimento, designou dia par.:t serem rece
bidas quaesquer contestações, não havendo 
pr•Jtesto algum contra a referida. eleição. 

VerHicou a Commissão que o candidato 
Dr. Francisco da Cunha Machado obteve 
9. 383 votos, maioria a.lJsoluta. do elo i tomdo 
do districto, pelo que é de parecer quo seja 
l'econhecido e proclamado Deputado o refe
rido cidadão, e n.s.üm suhmette ao voto da 
Camarn. :.•s scguintos conclu~õcs: 

P, que seja.m app1·ovadas as eleições rea· 
lizacüts no dia 24 do julho do col'ronte anno 
no 1 o districto do Estu.do do 1\Ial'anllão; 

2a, qno seja re<.:onhcciilo c proclu.mad.o 
Deputado o Dr. l?ru.ucisco U.a uuuha Ma
cbado. 

Sala da.s Commil'l-5ÕO!l, 6 do setomltro do 
1904.-fietix Gaspw·, president 1 intorino.
Eu.zeúio rie A.ndrade, relu.tol' .-Sd Ji rei1·c. 

São lidos o vã.o a. impl'imir pa.ra. cntl'll.l' na 
ordem dos tt•ab:J.lhos os seg1tintes 

PROJEOTOS 

. N. 173-1D04 
Redacçao final do p;·ojecto n. 159, deste anno, . . . . . . 

que autm·i.zct o Presidente da Republica a ;tuto~~:;a o Pode1· E:~;ecuttvo ~ alww CIO 11ftm~-
conceder ao D1·. Affonso Lopes 11lochado, I tm·to. ~a Fazenda o .cr~dtlo e..~.:t;·ctm·dmm·t.o 
moj01· medico de 3a classé do exe1·cito, de 237:6_10$940, pí'tnctpal e cu.stas, e mats 
professoí· duEscola Prepcwato1'ia e de 1'actica da qu.tntw coJTesp?n~e.nte aos ,7u_ros legaes 
do Realengo, wn anno de licença, com ela mora sob1·e o p1·znc~pal de 236:296$040, 
ordenado,pa1·a tratar de sua saude anel:: lhe I a contm· de17 de de::.em.b1·o de 1902, htdo 
convie;· para paganwnto lt .Manoet José Bustos do 

O Congr0sso Nacional l'osol ve: 

· Artigo unico. Fica. o Presjdente da. Repu-· 
blioa. u.utoriza.do a oonoetlm• :10 Dr. A:IIonao 
Lopes Machado, major medico de 3a. cla.sse 

que lhe é devido pela Fazenda Nacional, 
em vi1·tude de sentença confh·mada po1· ac
cordtio do Supremo Tribunol Federal 

Manoel José Bll.Stos,. negociante no Estado 
da Bahia.~ requ:;reu a.o Congresso Nacional 
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~-----·-----------------------------------------------------------------
·quo soja. o Poder. Execativo autorizado a lhe resta á Fazenda Nacional. Entre·tanto, notou 
pagar 236:296$040 de capital, 1:314$900 de que o final da mesma precataria pede opa
custaR e mais 6 °/o de juros da mora da- gamonto dos juros da. móra a contar de 20 
quelle capital,a contar de 20 de novembro de de no-v:ombro de 1902, data da intimação ás 
1902, importnncias estas que lhe sã.o devidas partes da sentença de liquidaçã.o, quando a 
em consequencia de sentenças pronunciadas essa data. esta sentença não havia passado 
em seu favor pelo Poder JudiciaPio, confor- em julgado por haver sido embargada, con
me consta da competente peeca.toria. expe- fol';:;~O'já fiaou' dito (art. 685, III parte, do ci
didll, ao Ministerio da Fazenda pelo juiz sec- tado decrflto n. 3. 084; P. e Sou-ta e T. de 
cional da Bahia. F~~eitas, not, 592; § 297, n. 6, e not. 604, 

De pop.op deste reo.uerimento, instruido § 314). Só, pois, taes juros podem ser conta
com aiversas ce·rddõe8; a, Commissã.o de Or- dos de 17 de dazem bro seguinte, da ti\ da sen
çamento pediu informações ao Sr. Ministro tença que decidiu esses embargos, desde que 
da Fazenda, 0 qual enviou, em respoBta a o aggravo, della interposto, não foi suspen
este pedido, a meneio nada precato ria, ar que· si v o, (arts. 720 e 721, lU pa~'te, do decreto 
se referiu o peticionaria. citado n. 3.084). 

Na confo1•midade do exposto,a Commissão 
Pàss:mdo ao estudo do assumpto, encontrou submette á consideração da Camara o se

a Commissão que o peticionaria effectiva- guinte projecto : 
mente propoz contra a Fazenda Nacional 
uma acção pana haver a quantia. alludida, 
paga, segundo sua allegação, em demasia, p0r 
imposto de importação de xarque no exee
cicio d,1 1897, em cuja acção obteve senteilça 
favoravel pl'onunciada pelo juiz seccional da 
Bahia em 14 de setembro ele 1900, confirmada 
por accordam do Supremo Tribunal Fe
der,tl, n. 662 de 18 de setembro de 1901. 
Aquella sentença,, porém, não conctemnava 
a Fazenda Nacional em quantia corte\, re
mettendo o peticionaria para fazer a res
pectiva liquidação no juizo de execução. 
Por e;;te motivo, o Senado não approvou o 
projecto deBta Camara, n. 324 de 1901_, o 
qual, independente desta liquidação, man 
dava pagar ao pet.icionarío a import_mcia 
constante do sau pedido na a.cção. 

Em vista desta deliberação, o peticiona
rio levou sua sentença á liqu>idaçã.o, sendó 
liquidados eifi seu favor a quantia pe1Jida, 
os jurJS da mora, a contar da mesma Uqui-· 
dação, e custas. O proeurador da Fa,zenda 
embargou a sentença que fez esta liquida
ção e, afinal, aggravou della para o Supremo 
Tribunal Federal, sendo despresadus. seus 
embargos e não provido o seu aggravo. De
pois disto o peticionaria fez citar o dito 
procurador para ver expedir a precataria 
ao Ministerio d'a, Foaz·enda para o compe
tente pagamcmto, sendo-lhe assignado ·prazo 
pa1w apresentação de emba1•gos, tudo na 
conformidade do art. 41, V parte, do de· 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori

zado a abl'Íl' ao Minísterio da Fazenda o cre
dito extraordinario do 237:610$940, principal 
e custas, e mais da quantia correspondente 
aos juros legaes da mora sobre o principal de 
236:296$040, a contar ele 17 de dezembro ele 
1902; tudo para pagamento a Manoel José 
Bastos do que lhe é devido pela Fazenda 
Nacional, em virtude de sentença pronun
ciada em seu favoe pelo Juizo SeccionvJ da 
Bahia e confirmada por nccordam do Su
premo Tribunal Federal. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 6 d:e setembro de 
1904. -F1·ancisco Veiga, presiden te.-UYbano 
Santos, relator,-Pat~~a Ramos,-Dav:·cl Cam
pista.-Fmncisco Sá.-Victoyino Montei1'o.
Lat~1'inclo Pitta. 

N. 177 - 1904 

Institne no B1'azil cinco wúvet·siclodes com 
sede na.' cidades do Rio de Janei1'o,S. Pattlo, 
Bahia, Recife e Bel/o HoYizonte, e dâ outras 
pYovidencias,. com pm·ece1' da maiot"ia da 
Commissao de lnst1·ucção e Saude Pttblica e 
voto em sepm·aclo e conclusões do Sr. Saty1'o 
Dias 

ereto n. 3.084·, de5.denovembro de 1898; e 'cv· 1 · t 18.8 d 19o2 1 5~ 2<:l2 
conforme consta da propria precataria e das · 1c e proJ e c os ns · • e , ' e • ' 
certidões exhibidas. Seguiu-se lançamento de 1903, e 147, ele 1904) 
desse prazo sem emba1•go algum, sendo ex
pedida a precataria enviada á Camara pelo 
Sr. Ministro da Fazenda. 

Em face deste documento e das certidões 
juntas pelo peticionaria, a Commissão veri
.ficou que nenhum recurso de defesa mais 

Vol. Y 

Considerando que parece prematura, sinã" 
inopportuna, a creação das universidades a 
que se refere o pl'ojecto n. 157, de 1903, visto 
como está sem organização estavel e proficua 
o ensino secundaria, base índispensavel do 
superior; 

27 

• 
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Considerando que a institui.;,ão dos centros 
univel'Sitarios deve obedecer a uma evoiução 
gradual do ensino, som o que não poderiam 
trazer aprecia;vcis resultados, nem assegurar 
a cultura scieotific:~ dos espíritos ; 

Considerando qu11 a Comroissão de Instru
cção e Saudc Public<t tem o dever de lem
brar quaesquel' medidas que visem a. reorga
nização do ensino superior e '"g-ora. principal
. mcnte do secundario ; 

Con~ideru,ndo quo o sou pcn~n.mento, ma,is 
lle um;t vez revelado, ó prupor a autonomia 
didactlca, disciplinaL' c '\ administratin das 
faculdades c esclii:LS de cn:;ino sup~rlor, 
dando-lhes a perwnaliúaJ.e civil ; 

Considerando qtto essas metlillas. assim 
como as que se J'of\:n·om ao ensino secundaria, 
podem ser obcida.s n:.t discussão de projectos, 
j:t em rtndamento na Camara dos Deputados; 

Consider:tmlo que é urgente qualquer pro
vidtmcia. uo Podet· Legislcltivo sohl'e o as
sumpto: 

Propomos que n Commissão de Instt•ucção 
e Saude Publicl\ solicitrJ (lo Exm. Sr. Pro-
8idente da Ca.mar!' l\ inclusão, em oedem do 
dia, dos projcctos n~. 188, úe 1902, e 292, de 
1903, aos quaos o!Icrcccrti. cmenda.s quo tra
duzam aquelhts idúas, ))Cdinuo então para 
ellas a. app1·ovaçõ.oda Camara dos Deputados. 

Sala. das scssüJs, 31 de agosto do 1904,-Sa
tvro Dius, voncido. Oll'ct•cço p:u•a fut!damentar 
o meu voto o re!ator•io c eonclusões por mim 
apresentctdos ao pl'ojocto 11. 15i, de 1893.-
.!osrJ Bonife~cio.-Jo.~rJ Carlos Taix eim B1·andão. 
-itnle,·o lJo!elfto.-.fosrJ L'Jl!o,-Jlalo.qv.·ias (;on
çal1!es.- Jos'' Vieira,- Sú Pei:t·oto, vencido 
de accm•do com o voto !lo Sr . Satyro Dias. 

Voto em • cpun"tclo do ,':y. Sa!yro Dias 

Não é nova nem Gstmnha a idéa dn, funrh,
ção do regimen unívcrsitr.rio no Brasil. 
Desde a éra colonia.l, tttraYés do Imperio, 
vem ella abrindo caminho accentuado, n.té 
aos actuacs dias !la Repull!ica. Um levo traço 
historico o demonstro.rü cabalmente. Deve
mos o seu escorço á competenda de um pro
vecto profissional. 

Do tempo de D. João VI no Rio de Janeiro 
data a primitiva. lembrança dtL c1•eação de 
uma universidade brazi!eira . Houve então 
quem fizesse importante donati>o para o pa
trimonio do grande iostituto, que devia aqui 
ser instal! a.do. 

Nos famosos debates da noss:t primeira. 
Constituiute foi novn,mente suscitada a idéa. 
Em !Ode a gosto da 1823 apresentou a Com· 
missão de Inst1•ncção Publica um llrojecto de 

lei crcan!lo du:~s tmiver:;idades , ttma em São. 
Paulo, outra. em Olinda. Dello disse o Depu-· 
tado Almeida e Albuqucrquo qne axprimh 
um desejo geral dos hrazílelros; e o repre
sentante babiano, Antonio Ferrei!.' a Fi·anç11. 
o preconizou como noüe:>sitlade de um paiz 
choio de riquezas, qual o nosso, cuja popu
laçlio augmental'io, com o :m~ar dos tempos. 
Apezal' de approvado em 3" discussão, não 
foi o pr0jecto convertido em lei; mas, Ioga . 
após, a Constituição Imperial de 1824 garan .. · 
ti11 u.o~ cidadãos brusil!.'iros, alem d<\ iustru
cção primaria gratuita , collegios c tmi 'lle;·
sidades, onde seriam ensinados os eJemen t os 
das soiencias, letras e artes. 

N:\o ndmir•\ que ja naquella é·poca econ.s· 
som no Brasil taos aspirações. os nossos ho
mens mais nota Yeis, educados na Europa on· 
viujn.dos nclht, traziam de lá o amor dos · 
ide~\es transatla nticos ou os do n ot•te do 
nosso proprio continente. Elles S:J.biam que 
das nniversitladcs de Genebra. c Edimburgo 
já dissera Jefferson: <c ~ã.o os doas olhos da. 
Europa..» 

I\m 1838, Bernardo Pereira do )'tt<:concel
los, o preclaro estadista do prlmaiL•o Impe-· 
rio, discorria deste modo sobro a. J'undndia de· 
um:\ universidade oo Hio de Janoll'O: 

«Tratando em globo d1)S )Winci)H\CS ostn.··· 
lHllccimentos llc ín~~rul!ç\io, niio [OSSo (leixa~ 
do render a llomcna.gem da mi nlta. conside
ração n.o voto unisono dos meu~ <tntcces
sores sobre a canYcniencht di\ reu nião d6· 
taes estabelecimentos com outros jâ ell.is
tontes entre nóS, c com mais alg11ns que se· 
devem crear•, em um corpo de universidade 
na Capital do Imperio. Estabelecida umn
universidade, aproveitam-~e talentos, que· 
sem ella, ou jazem ociosos ou se mostrariam 
menos applica.dos pela falta do escolas de 
scienctas, por que teem mais pl'onunciada 
propensão; e adquire-se muito mll.ior desen
volvimento frequentando simulto.neament e 
escolas de sciencias divet•so.s . A euriosidade 
mesma é ahi a origem de maior sa1>er, fre
quentamlo os estudantes de um!h sciencia as· 
aulus das outras ; da.hi a troca. de livros, a 
communicaçüo de idllas, a emulação, emfim, 
que tão importu,ntes como l.onvaveis resut-· 
tados sabe produzir. A idêa de est l1beleci
mentos solitarios e distant es é mesquinha: 
cil•cumstancias do momento e ~ força d.e 
algumas prevenções levaram os legisladores 
do Brasil a preferil·a; mas estas círcum· 
sto,ncias passamm, as preoccupações t e em-se · 
desvanecido, e o progresso das luzes e a 
diffusão dos conhecimentos mar ca.m a pre
sente época como aquella em que só devcmog . 
ter por 1ito a utilidade publica, e pot• timbre 
o desejo de conseguil·a.. » 

Agita-se de novo no Pal'lamonto, em l Si O, 
a questão da universidade, patrvoiru.da p olo 
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Ministm•io ltalJora.h)'. O consellwieo Paulino 
Jos~ Soa.res de SOU7J~. Ministro do lmpeeio, 
submettcu à apreciação da~ Camaras um 
projeci,o de lei c1·ea.ndo uma universidade 
no lUo de Janeiro, c no ralatorio que apre
sentou á Asscmblen Geral Legislativa, expri
miu-se assim esse ill!tstre homem político: 

« Insistindo nesta idéa, não doíxaroi rlc 
r:hama1· hmbem voSSét illustmda attenç1io 
para c..·- plano, já tantas vezes aventado, da 
fundação de uma universidade nesta. Cõrtc. 
Parece-me que csttL, a mais imp:.>t't<tnte, il
lustt•acb e rica cidade da Ameriea do Sul, 
está no casodc posstiir um csta.belecimento 
de tD.l ordem, cujas vantagen,; não podem 
sct• contestadas. Este fóco úe vida in~elle
ctual não deixaria de derram:w novos fócos 
de luz, com manifesto aproveitamento àas 
profissões liUera.rhs. » 

E, depois do explanar as conveuiencias de 
toda ospecic quo resultariam da l'cuníão das 
Faeuldadcs para consii tuir a uni vorsidade, 
accrescenta o eminente ministro : 

c A p<trte gm·al des ~<1s mt\ teria~ podel'i a 
Sei' ensinada em commum aos almnnos 
das diversas Faculdade~ a que interessassem, 
dando-so em c:.tda curso maior l"t itudo aos 
estudos de applicttção na parte que lho ê pe· 
culi.w. O enúno supe ,·ior no lmperío 11ã.o úá 
os l'esult:ulos clesejados. o sem ni vol, llem 
como o do ensino secunda1·io, tem indubita
velmente baixado nestes ultimas temposo 
Pouco inclinado ti transplantação para . 
nosso pa.iz de in>tituições estrangeiras que 
aqui não se podem facilmente aeclimar, 
nã-o acompanho cegn.mente o movimento 
da. opinião que preconiza o regimon dilS 
universidades allomãs. creio, pot'érn, que 
algumas innovações no sentido de maior 
franqueza não deixariam de aproveitar, 
promovendo maior zelo e despertando o in
teresse ~cientifico do professorado. O quo se 
deve exigir dos aspirantes a.os g rãos acadc
micos é que saibam a~ materias da profissão 
_para cujo exercicio se habilitam. Si. as 
aprenderem melhor em cursos privn.dos, 
nada elevo obstar a q1re sejam admittidos ã.s 
provas, satisfeitas a.s condições preseripta.s 
pela lel. Aprenda cu.da um com quem me
lhol' ensina e venha derlOis aferir pera.ute 
os profis~ioriae.> a sutL capaeidade .•. T<1nto 
para o melhora.mento do ensino SnJ?.erior 
como para a edificaçio a cpte acabo de r e
ferir-me, silo precisas dcspezas. Nã.o hesito, 
porém, em pt·opor-vol-as, tmtando- se de 
melhorar quacsquerdos ramos da inst.t:-ueção 
publica..)) 

Merecem destaque alguns pontos desta ex
posição daquel!e illuatre ministro do Imperio. 
Della. se vê que, sem embargo das prccarias 
condições financeirag <lo paiz, que mal aca
bara a ciiSp!mdiosa campanha do Pamgua,y, 

ello não lle.oitav~~ em propol' de~pmm~ ]lat':). 
benoflcíat' o emino publico. Doprch;,mle-s3 
mais desse 'locumento q1w p tll\1. cll'l era o re
gimcn univcréttwio o meio m ni:> ellica.z dll 

levantar o nível tlo mesmo ensino, c aírl c:L 
mais, quo jã fill.IJUO[Ia. época. ora o modolo 
allcmão obj,:do de preoccupaç:ã.o o estudu. 
morcecntlo pelo menos ser imit ado n:.18 J'l'an
Quczas r1uo c;onstiiu!lm a autonom ia. adm i
nistr•ativa e tlidactica d::.s uc.iversid<vles, n a 
instituição uos curoos privado~ . com o.s r e
galias uos cut·sos o0ichte8, c nessa perfeita 
intuição dG nm:-. •las faces da. li i.JerJad.e 
do ensino que elle tra•:ou nesh . phraso : 
«aprenda cada. um com quem melltor en
sinar», com o. mesma. chtr ividoneia de esta
dista com C[ll\l Bol'nar<lo do Vasconcellos 
p!•evi u os ineonvenien tcs das Facnhla.tlcs !Lis· 
persas ou insuladas. 

A Paulino !lo Souza. succcdeu llL) Govern o a 
conselheiro João All'r·edo Corr(l<\ de Olivcil'a. 
São cleste mioi~t1•o bcneme1•ito as scgtriu te:j 
palavras sobro o assumpto : 

«A. l'eorganizctçií.o dos estudos SUl)eriores 
enl;r>.J nós é uma. d<I.S ncces~idades mais geral
mente sentidas. Pende de vossa decisão um 
projecto de lei, cujas id0as capitaes são:- n. 
cre:\çiio de um con~elho superior de inst ru
cção publica o ue umr~ univer~idadc na. capi
tal do Impel'io. Convencido de que q u~lq uer 
reforma. que não a~sente sobre estas bases 
poderá melhorar em parte o estado actual , 
ma~ nunca. dar o resultado a que IJão pode
mo:~ cleix'l.r de aspir~.r. do elevar os estudos 
superiores ao gr<io em que se acham nol pa.i
zas mais adcantados, penso que o mencionado 
projccto é um dos C11lC mais merecem vossa. 
attençiio, e em cni•• discussão convem entrar 
sem demora. . » 

Ainrta desta. vez, preoccupado, porventura, 
comoutras questões de summa importanoia, 
entro as quaes fig<uava. a do elemento ser• 
vil, não poucle o Congresso Nacional redllzir 
a lei o projecto Pnulino de Souza; e o conse
lllBiro João Alf;•edo resol veu fazer, dentr>o 
dos proprios moldes em vigor, umtt reforma 
que, como ::\s precedentes e as ultel'il}res, nã.o 
logrou contentar a aspiração geral. 

Ao conselheiro M. P. de Souza. Dant a.s, 
outro ministro benemerito do se~undo rninado , 
coube renovar a. tentativa, tantas vezes mui
lograda, consultando as nossas altas corpora
ções docentes sobre o esboço que llles remet
teu de um projecto de creação de uma uni
versidade. 

Era esse tr&balllo vasa.do sobl'e o molde da. 
organização vigente em França . A universi
dade do Rio de Janeiro abra.ngia. todas n.s 
instituições de onôino do qualquer grão e)(
istentes na Côrte e na.s provi ncia.s. Defeituoso 
sob este simples a~pcoto, ttp~zat• dos pro
testos que ,levantou, :pela sua f~iç·Ko centt'&. 
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I izadora, da. pai' te cL.1.q uellas co1•pomções, 
m el'cceu, c.ntretanto, o fu:vor da opinião pu
blica, francamente inteJ•essada !leia furJdação 
rlo regimerl u nivel'sitario cnke nós. 

j{l. 0111 pleno periodo r cpublic!l.no, em 1895, 
os no>sos collcl?o.s Edua1'llo It<1rnos o Pa.ulino 
de Souz;1 J ti O!Ol' , dous homens supcl' iorcs 
pelo talento e pulo cspirito , aprescnt::tram ;í. 
C<Lllliti'a. um pt' ojccto g no jo.z nos seus arch[
vos, crc:tmlo umo. n niversidadc nesta ca. 
pit:Ll. 

Nã•) teve melhor l'ortmHI qu e os outros o 
projccto Da,ntas. Eram, pot;ém, tão impn
rio.>as as necessíd(vles do rmsino, que logo 
após, em 1882. rcleronúa.va o Senador Lciio 
Velloso, exímio puoliclst a. c homem de Es- Da,rtui so Yê que não é rcahunn le nova 
ta(!o, mnLs uma reform•~ que, apeza.r de lal'ga..<J nem cstr;:m 110. a üléa. da. in~titui.ção u ni ver
e íncontcst.avcis va.nta.geos para <k viria. e (le.<- slt.ttria no Bl'<LZÍl. Póde-se amrma.r, sem em
envolvimento dos nossos ir1st\tutos supe-I phasc nem exi1gget•açã.o, quo oll<1 !l;;ura entre 
~·fores, não produziu todos os result;r.dos a.lme- a.~ aspira.çõr.s n:tcion<1os . 
jados. Inspiran ilO·SD, sem duv íd(l., neste sonti-

Alguus annos mais tat•de tornou a, questão monto, csm•evcu o íllustre Sr . P1·•~sid · :n te da 
il.o parla.monto, pel<> o1·giio <lo sa.udvso co o- Rcpublica t'Stas pahwras n:t. Mensu.gemlaatt
selhoit•o Fcrrcita. Vin.noa, ministro ([O gabi- gura.l que o ttn no passwo <tit•igiu ao parl:t
;Jeto João Alfredo, o .:esta ve.,; de modo m:~,is menta, a proposito !la situa~ão do nosso eu
solc lll ne e JlCI'cmptol'io, p orque a ampa.rott sino public.;: 
o proprio Imperador, q11o na falia rlo tllrono «A Ol'ffa.lli:ta ç:üo vigoute tem drJi:«vlo ile 
dil•ighla á. Assembl(m ger;ü om 1839, con- p1•otlnzi1' clfeitos corrcspondeuies o.os e;:for
signou as seguintes :pala.vm B: ';os emprcg<t~os 1)ara. roo!!Jocar e~so impor-

" Entro as exigencias da. insí."ucr,:ão publica. tanto sen:r;;o. Scr<t prslerivol 8ubsmnil-a 
sobresáe a crcaçãn de escolas tecltnic:~~. ad - por outra J'roncamonôc lil:o~·~l. em que, con
aptada..~ ás c.ondições e convoniencia.~ toc~cs,a 

1 

sthnindo um centro uni vct•sit;~rie>, se con
de duas universidades , uma a.o sul e outl'a ao grcguem lta.rmoniosamentc os in; tHutos offi
norte do lmperio, para centro do organismo cia.es do Cll,;ino supcl'iol' e sccund<trio que 
scicntillco o lll'OYeitosn cmulo.ç:ão de on,tD pM'· fllncclonam n:~, Ca pital Fotlcra l, na Jepnn
tirá o impulso vigoroso o llarroonico de c.tne tlencia dü·ecta do GovGl' UD da Unltlo . » 
t anto car~ce o ensino; assim como a de fucul- g o St·. mlnlscro do Inte1·iot•, honran,lo 
da.des Ele sciencias e lottr:ts 1_ue, apropriadas suas trarliçõQ.s de pl'of~ssot· .h\m•o:tdo e as 
âs provincias, ec v inculttTiam a.o systcma rcsvonsa.b ill(lt\des do cargo que es~a. exer
tmiv orsitario, assentando t udo livre e tirme- c.;ntlo com b .. llho não com mum , éxprcs.son-se 
mente na inst r·ncção primar ia e ·secund<wla.. » Ú<lste modo, sob1·e o m!lsmo <\ssumpto, no .~eu 

Acudiu a Camara dos Deput.ados d. sug - roln.torio do i gu al data: 
gostã.:l impet·ial com esta r cspo&-t.\ frisante : «.Urge, P 'Ji:S, a gi r neBte :par t; cular, a.fim de 

<Não roet·ooeri o menos, Senllor, a attoo- que o Brasil occupc a posioii.o que lhe com
cão dêt Garoara dos Deputados as exigenclas pete entre :1~ na.ções cultas, substi tuindo-se 
da. instrucção publica., euh•c as qua~s sobre · a organizaç~o actu,tl, <lofeituo~a. i acfficaz o 
súem, como Voss<t Magostade adveJ·t a , a àa ·ratalmente cmdemnaõ.~, por outra fl':l.nc:t.
cre:~.<;ão de escolas technic~s 1l.llaptadas ás con- mun&e lihm-a.l , em r1ue, constituindo systema. 
vonieocias locacs, c a de um sy:;tcma nn!ver- ha.rmonico. se coo,!)'reguem a.perfolço<l<los os 
sital'io constituido por duas universidatloscen- elementos de que dispomos, e cuja. dispersão 
traes o por faculdõtrl es de lottras o scíoncias, é , sem duvicta, um1.1. das cansas de suel. fr~
adequa.da.; ;\s provincias . :'1. connniencin. de queza, ou ~nie:;, de sua. estor didadc. E' a. 
difundir -se o ensino indus triul p:.,trio e a do cre;tçito de mna uni\'orsidac!e i ni!ludivelme
eleva.r·se o ensino superior ~ cientifico sob1•c rlida. de grall(l~ alcance, n ão só para os estu
as bases h1rgas c fi rmes da. instrucçã.o pri· dos, mas tan1~em para a scien;,ü~ u p:~t·<~ o 
marh\ e scennda.ria., .iustiflc.:1m u generoso progresso intollectual.» 
sentimento de Vossa Magcstade Imperial. l> Desta con vieç:ão do hon radominlstro na.sceu 
Di.~so lvlda oro pouco, não pôG.;; a camat•a a. mis:sã.o ,\zcvedo Sodré, o do modo cabal 

.i:;Jvar por deante o seu proposito; e o imroe- por que :\ desem ponhott este illustra do pl'O
dlato aavento da Republicn. oã.o matou com icssor é provi:\ o seu projecio, que o p aiz e a 
o Imperio a. a.s?iração uulversitarüt. Pe lo Cama1•a conhocon:.. Do tanto maior valor 
contrario, tão grande legado intellectul\l era é esse tt•;J.b~lho quanto, moditlcuclo p rofun
digno do l argo descortinar de Benjamin Con- damontl3 p~lo proprio autor. nas partes 
stant, e e lle o r ecebeu o honrou como mi- impugoa.da.s pelas noi!sa.s altas corporações 
oistro da Instrucçã.o Pll blica. do Governo Pro- docentes, deu ensejo ú. ela.lJora~:.ão e a.pre
visorio, incumbindo em 1890 o Ul\L\>tre sontação de outro, de molde igual, roas cel.'
Sr. conselbeh·o Leoncio do Carvalho de erga- tamente mais amplo , ma.is liberal, e maiB 
nizar um yrojecto :para a creação da uoi- de accordo com a naturezo. do rcgimen de· 
voriiida.de do Rio do Janeiro. E, finalmente, mncratico. 
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Sobre a~ te G chama.•lô1 a. da l' parecer a 1 cou3f.ituindv ou ftmcciona.mlo, j :i. oas l<tcul
Commissão d.o rnstrnc•;ão dest:t Ca.mu.m . l~ ll~ ,[u.ues oíHcia.c~. cujo, situ .. çlio s ub certos :l.o. 
c~ lá. ~uh.>cr i plo -pelo nos>o ominontc coll~g~• p cctos 6 cvidentcmcute meihoL Ot•cm cc . 
do Etitatlo de Mio,~.-~ o Sr . Depu t,ado G:1st1io nhccCL!. p or exemplo, antoo d:tJ1uclla. ép::c,, 
da cun:1:1.. A Camar" não lhe }>Oucl'ia. querer a FacuLi;ulc Modica da. l3abi~ , rece be, "'
moi hm' e mais br·illmu t e po.t1·ono. ~;:itil.ndo -a hoje, T.:unanha. impressão tlc c;·-n-

Oc l;ci' ·So-ha :1 Commissüo no oxo.me tlcllo ; traslo, qutl ú força1lo a r c:conltccer a 0 ~-:a 
mas n!\tcs uo eo i;r;\r nc5~a uu;>.lysu inda- c t idão do nosso :>s.~cr·~o . P or a !]ucllc t :::upv 
g <Lr{l : c:;&uda.v<L·SC a ltis~ologia sem mieroscopi,l : o 

Vem o pt·ojecto ~ati~fuzor a. mna vcr tla · instr·umcni~.J ora desconhecido, pnlo men:;s, 
dcim necessidade pttblicu. '? Dá.-n\IS ello o dos alumnos. A <1ucm h oje ponetl'<l. no ga
rcmedio prompto, dec isivo ~ r acllca l, de gnc hinot e d:J.<giClh disciplina. ,dcp:.r~ .. sc-lho m iJre 
e.>tá cal'Gccndo o nosso cnsmo sccuml;u·1o c as mcstts de t r abalho uma duzta. ucssPs pr e
superior ~ Quct·cm e podem ll. Ni.l.çãO o o ciosos o.p pnrclhos . O sabin :Pt'vf'es:wr da ca
C:ovcrno dar-llw inteira c ro:iolutt\ cxccuçõ.o! deira não se m cs i.l'a, cnt.t•et;mto, satisfeit-> 

P ar ece ú. ComJuissão <Lue na t•osposta a com o numct'O, JlOWJUO, scgundu nos amrrnou, 
estas trc.o: intorrog<tçõc~ estcí. a. soluçã,> elo prccls.:.l·ia do dobt'<> par·a. onsino o prcpar-~· 
prohlcnm. Ellus ~e reduzem <i.~ t1·os qucst5es comple to dos seus di:;cipulos . Por toda. l1ar tc . 
pmtic<J.~ da. oppor l.uoitlaclo, do regnu eu ou n aquclia Ftwn lda.de. a impt•c:;-:;ii.o ú igurti, 
system:1 n. oscuJlwr, c d a dcspoza. d~sclo o velho edlficlo, digu:une rHC rcsta n-

Kxa minomol- as, si11e i1·« c l sludio, c clom i- ra.do , até a.os arnplütllc~tt :·os c SlLlas de a.ulas, 
nutlos da ruc:Hna intenção do p l' ttntcndo g;tbioetcs e lab.>t'al; .. rios, tudo instal1<1rlo mo
EmiliiJ Dud1ux, s ll.bio directol' do lnst ltttto desta mas . regular mcntB c sómeu·til á espera 
Pasteut•, quando oscruvc u o so n llello livr-o de n•>V:ts dut:.çõcs !ndispous:wcis ú. sua IDét· 
da. « Hygione Socb l • : nã.o v izaJH]O sinão :J.s outenção o do.-;envulvim eoto progr essivo. 
opiniões, proJtnniraos não cll'cndm· yun~is '~ Esto é , porúm, o :.l>pcct.o ffi 'ltet·ial da ques-
ningucm. tão. :Minguados, m;1s re<~cs , sãu, ontreta.nt,J, 

A oppO!' tu nidadc da l'efot·ma dos nossoa es
tud os ímpõo-se a todos os u~piritos . Mais <lo 
que b to: c lama m por cUa como quest.ão vital, 
tod.os os oq~'iios tlt\ op.ini5.o br:~zllcira; do 
sort.o que l h Q podcriamos applie<U', com cxa
ct ~l propricJ.a.de, a. phrasc lembra.d;~ polo Sr. 
Renato l>m1mic, a pt·opo~ito lLC um r cconto 
volume :publicallu por mom!Jros cmirtentes 
!la univel's idado sobre a situação do cn:!inu 
secundario om Ft·an~.a.: «O n ne pn:•lc quo do 
ma mort hi. dcúa.ns !» 

O cone:Jit() p:u·ece escripto par.1 o Brnz il, 
especü:lrne nte uo que respeita ao ensino sc
cundarioi pot•que, para n ós, nest o é que e :;t;i. 
a m urw, e sem <rue o r csuscit em•·S, baldado 
sel'á todu o emponho o lliiforço peht vhlt1 c 
des~nvol vímeoto do oul.t'o r amo do ensino 
publico. 

Não se iníh•a daqui quo devamo3 }lt'opugnat' 
exc lusiv:tm cotc a. relorm1~ do ensino sccuo
dru:io; nã o ê este o nosso intuito. O que que
l'emO!; desd e j tl. assigna.la.r é que a. or igem da 
situação la m en toso. da nossa iostrur.ção geral 
está na degradação notorin. do e nsino sacun
da.l'io . Sobre es te !!Onto não precisamos de 
levantar inquol'ito: alie ahi está. pa teutc no 
testemunho do pai?. int e ü•o. 

Muito ha. cet'ta.monte que fazer no ensino e 
pelo ensino sapc:-ior ; m as do seu nível não Ec 
pôde com rigor d,zer que haja. descido. Pelo 
contrario, o estudo a.ttento da. sua uvolução 
n os ultimos vinte :~unos, accusa um movi
mento inoontestavel d9 expansão,jtl. nos in· 
:~titutos lin·es quo em vnrios Estados se e!tã.o 

incon test;.we.is os o.uxiliDll q ne ne:;te sentido 
Lhe tcllm prestado os puderes publicos, a da-
tar da 1882 i d e sorte q ue, si a r espeito do 
ponto ,_c visb m oral e iutcllcc r.ual se p o
dcssc ass:mta.r a. mosnm obs~ rvaç;lo . outr ;l 
seria., e bem diversa , a situação ac tual <io 
nosso ensino supct·ior . Xfio !.', iufclizmen te, 
as.~im. 

Minado na s ua ua.sc pe la iustt'ticçii•> secun
daria, desorganizada c nu lla i po:rtur baào em 
s ua marcha pel a. indh;cipliuu. de a luwoos; 
sophismado em seus l'<JSill tatlos p3lo deplora
vc l r .I;;iluen da. l iborJade clc fr oq 11e ncia ; do.~ 
cur atlo c ahathlo pola condesoeJid eocia cul
posu. do m estr es ; desuor•teado c opprhnillc 
peta int orfel'eocia inde!Jita. dos goYornos n~ 
sua. ccouomit~ c di recção; oPa iocvitavol quo 
c lle choga~so á. penosa situação a.ctua l. 
D~~s lit>urdadcs e franquez:J.s iutmdit;.ts eon

ootlida.s aos •~lumnos clos nossos cursos supe
ríOl'OS, t i vemos já ensejo do affit' íUUl ' em do
cumento official « q•Jo só lhes tccm faltado a 
eegalia do pre~turem oxames por procura
ção ». Dos f<tctos ostoosivos clc in Ji~ciplioa , 
ora praticados e m desa.oato aos mestres, om 
pa. t<mtcs nu.s cooheciílas 21m·edes para fér ias 
forçadas e outras graves iri•egularicladcs cs· 
colares, a serie é g1•a.nde e noto ria. 

Oa.s cul:pas do m;tgistel·io , p ot•Gm, não di
remos nó~ : as peças de accusação ahi estã.o, 
copiosas e abundantes, em otlicios, informa.· 
cões. r e1M ol'i03 o memorias hi.storioas, d() 
p unho e rcsponsabilitlade dos seus proprio~ 
r·e_prosentantes. Da. leitlll·a cle taes do 
a um e ntos resalt;J. ao m esmo pt\.sso a con-
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v 1cçao de que à preciso conter os poderes o, aeaha.do o cm>so, entl•e9amos á. sociedade 
publicas dentro da. sua acçíio superior, dei- uma legião de diplomaa.os completamente 
xando ás corpora.~ões docentes o direito de maptos, que vao pompeando porahi a fóra. 
v ida propria e autonoma, afim de que o as_ audacías da Slla inconsciencia, e :~ con
proprio governo e o paiz lhes possam tomar sctencia de sua. jgnor,tncia.» 
t!onhs das sua.s grandes rcspon~abilidades_ Para. quo mais exemplos, si nestes está a. 
No momento prusente não se rege o ensino triste verdade inteira? 
8UJ1Cl'ior por lei nenhuma i qttem o dil·ige o E' cut•ioso cooo.parat·, blvez como sym
goYerna, ou é o governo, ou são os estudan- ptvma. etl.mograpbico, o quo da sHuação 
tes. Esta é a. verdade, e della decorre a nt!l- analoga. dos estudos secundarias ()lU França 
cessiuado imperiosa. de corrigil-o radic<tl- atllrmam homens do estado , pro!essores, par
monte. Parn o outro, o secundaria, não ha. lamentares e philosophos daquelle paíz. 
e1nenda. nom conecção possível: elle não « A estatística lovantada. pela Sr. Buisson, 
e:s:iste, desll.PIHJ.Yeceu. E' fol'~oso fuzel-o de di'l o Sr. Gustavo Lo Bon, demonstra que 
noYo, t•econstruil-o. E como é sempre util para .cinco mil bacha1•eis diplorna.ilos annua.l
olhar para o passado, assim para conBolo do JJ?entc, h~t cinco niil alumnos e~incc'~, isto é, 
presente, quanto para provar que o mal i! cmco mil rapazes quopJrdeJ.'<tm ioteil'amente 
antigo, e de longe vem carecendo de reme· o seu tempo.» 
1lío, abramos uma p((gina d<t ~ Inst. P. no « Os mestres do nosso tempo, escNtvc o 
Brnzil ,.,, lívro de talento c "boa vontade, pu- Sr. Hannotaux, não recOl'l'em mais que aos 
blicado em 1807 pelo conselh~h·o Dr. Li- exe1·cicios da memoria_ Da.hí e.;ses })I'OgJ•am
bm·ato Barroso, que foi ministro e pro- mas sobrelli.trreg<J.dos, em que se inscrevem 
fessor. constantemente sciencias nova,s ; em que a 

'!. A.' desorganização do mdno otncial, diz hygiena, o direito, a paltont ología , a at·· 
ellc, une-se, p~ra. apressar !1. ruina. da in- Cllealogia, a anthropologia tomam lognr ao 
strucçã.o secundaria, o mais vergonhoso pa- lado das linguas tnoroilS, das l inguas yi v as, 
tronato nos exames, que entre nôs sa chamum das mathematicas, lia historia e da geogra
de prepara.torios. E' mcrivel o que se passa phia. Acreditou-se erradamente q_ue deste 
nos Col!egios d as A1·tes, annexos ás Faculdades modo attingiria.mo.!! ao seria e ao profundo ; 
de Direito. Muitos ca.ndidatos á matricula cahimos no suporftcia.l. Dizia-se CJ.UC para o 
nas a.ul<\S superiores da Faculdade teem feito menino entnr na. vida, lhe era necessa.rio 
exames e sido approvaúos em prepara.torlos este conjuncto enorme de conhecime ntos. 
quo nunca estudaram, e outros se preparam Ellc r eduziu-se a não saber mais nad11..» 
apenas com antecedoncia de oito e quinze «Vi os cauernos e themas de alguns ado-
dias.,. lescentes, tomados ao 1l.caso: ê lamentavel, 

E1·a. o primeiro grito de alaJ.'ma. cDntra o atllrma o Sr. Julio Loma-itre .» E o Sr. La
inimigo, que do fo.cto nasceu e mcdl'O.U na· visse: «Entre os estudantes (1ue conheço r,a 
quel!es cursos annexo~ ás Factlldatles .iul'i- Sot'bonn~. raro ú <tue um se encoo.tre ca;1az 
dicas. Alli estava então localizado o vicio de ler co;·reotomeote o ingloz ou o allemãa.» 
organico dos nossos estudos de humanidades E o Sr, Lavollóe~ ~Sallm os rapaz<ls do col
Dal!i invadiu elle <! alastrJu toüo o paiz, até Jogio tendo mais ou menos absorvido sem 
produzi!." essas calamitosas :peregrina-ções <le proveito um acer.·o de mn.tci·ius i11digcsttts . 
estllllantes a varios Esta!los do norte da Em geral não sabem escl'evm•, Mm att'\ lm' o 
Rcpublica, latim; a maior p~1rte tl incapaz de escruvBr 

Conftnnam o tllu;~rum aquelle velho depoi· uma pu.gioa sem erros do orthograpllia, e 
menta illnumeravais testemunhos d9 actua- em franccz aorPccto,» E o Sr. Hibot : "Nosso 
<iade, fornecidos pelos mah notavois mom· sy~tema de educação é atCl c~rtD ponto re
uros do nosso magisterlo publico e particula1·. sponsavel pelos males da, sociedau~ fl'ancoza .» 

« Causa. lastima., diz um provecto e E o sabio Dnmas: cO modo actual o e ensino 
distinclo mestre da Faculdade da Buhia; em nosso paiz não póde conti nuat•; olle sere~ 
ca.usa lastima ver moços matriculados em pa.ra a Fl·a.nça uma causa tlc decadoncia. » 

· Hlll curso superior não sab~rcm rodigir duas Ail](h\ mais: é do Sr. Maneuvríê es~e juiao: 
linhas de prova c&cript<>, niio traduzirotu o .:Exa.minae as provas do bacharllla.do, assisti 
:t't•ancez, ainda. o mai l facil dos compcndios, a alguns exames ot•aes, e vercis a que triste 
ignorarem as qua.iro operações de numeras resulb<lo cllegaram, quanto â ma.ivria. dos 
inteiros, não conhecerem as figuras geome- candidatM. os I'SCorços de mestres conscien
r,ricas ainda a s mais simples, e finalmente ciosos e distlnctos, ropet i•los dur(l.ute seis a. 
revel~rem o desconhecimento quasi completo oito annos consoouti vos>} . E est'outra son
da.s noções a.s mais rudimentares dassciencia.s ienç:. de condemna.{lão formal sahiu da penna 
pb-ysicas e na.turaes ! ~ do Sr. B~rard, citado, como os :Procedent es , 

«' Nem a. lingur. pairia s::~bem os no!sos p<lto Sr. Le Bon : «Presumo ()llc as t rce 
aiumnos, aco>·e~cC!lt'.l. ontN de m e1·ito igual _;qur~r·tas partes dos bacharais nao s::tbcm or-
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tho((raphia. . c,,mo exa.minador 1h Escol:i, dro "l u 1lo Gymnaslo ll<thian o. Espc•eiai
Na.va.lreconh':ld dó!Sclc logo os px•oductos do mente em ?.Iinas, na Bahia e no ~Ia1·a.nhão. 
<:Jnslno secttntlario, ao C[tW.l, não sei porque, estudav;~m- se as l!muauidade> com sericda.dl! 
::.liús, se obsiímtm OlU <lar este nome. Ello e profum1ez:J. . Foi 11 ido.dede oum do ensino 
não (, secundaria, nem primario, nem S!I· prepat•atol·io no Bratil. 
·pe;·ior; é tudo e não é nada.. E' um fossil IJllC As c:o:igenci<ts da !lova. scienci:.t uúucativa. 
': ~ não IJer ·wnce a este Inundo, data do :m- entraram por osso velho regimt'!l , tmosfor

.tigo regimen, e deixou de ex istir ha mais de nmndo tUtlo, smu plano defi nH8 e de molio 

.!dnt~ J.nnos .~ llisper»ivo. A matllcmatica foi segmentada 
}Ia.:s, deixando os ex iranh os, e cuidando do em trcs p:trtes; ereou- .~e a. mccssid;~de da 

nós, inquil·:m10s por quo malb:u·aton-se tiu cconorui(lpOlHica e do tlil'cito pa.trio ; sup
·orofunJamento no Brazil o ensino de huma- primia-s~ a._philosophia., o m:~nti;ia. a logica., 
niJ:.dos. Causas complux<\S o conjuncta.s .~on- dou-so direi;;o do cidado [t sociologia ; <I phy
COl'l'Cl'<LOl para isso. e não é licito r ecusar <~O si.ca, a cllímica c <I bís1oria. n~l.tural rccllaram 
·;icio l:ttino, ou ds 1':1-Ça., a. parte quo lhe o cyclo do moderno cnr t•icnlo propa.rawrio. 
at tr ibuelil no · desealal.JJ•o da. instituição: o E t-a a. SJ1n·ccarg:~ no ensino. Mestres e dis
dccan,a.do laisscz {(! ire, laisse; a.llcr é muito eipulos llc.'l.''am atordoados; mas cr:t. fur
<los nossos ha.bitos ; est.~ no plasma. do sangue 

1 
çoso dat• ~C~n ta da ta.ro}fa. : dyuamiz.ou-se 

orazilei ro . P ondo, porém, á margem as co- t udo, porque (leYia-se tudo ab;\rcat• om 
gitações, como essa., de ordem especulativ<l,a pouco tempo .. \s línguas o scioncias foram 
opinião publica. envolve n ::t. rcspoas<.~bilidade red.uzi<lt\S a parcclla.s ; granularam-se sem 
do facto os discípulos e os paes, os mestras e a~ ''irtudcs da (loutrina Jo~imetrica; c antão, 
governo, c por fim il.! equiparaçõM de col- pa.ro. por coi:n·o á. dcsot·dcm indigest:t. da in
l~gios p:u-tlcula.res aos il1s10itutos officiaes. strucçãoprep:tratoria, surgiJ·~m os pt·ogram-

F'azem os alumnos e os pac:; ne.>te procc•'!lo m"s e com cll<H a funestissim•l Hsta. <ie pon-
o pa,pcl de Pi!at0s: mall(la a cquidadc absol- tos pat·a o exmuo de ca.ü•'· llhciplim\ . Desd.e 
vel -os, espcchlmen"c ao.s prí:neiros. Elle~ logo nfi~ or~~ mai . .; mhter estudm• a materi;~ 
nio legista.·n , cllcs não dirigem, el~es nii.o uo sem t.o1lo; ba.sb.va ter de cór os pontos do 
dã.o normas <L instrncçCío . Si a pJ.'ocur~m pt•ogrl).rom:l. oJitci(l.l, ctuc o g-ovcruo da. Uni[u 
alinhava!', ê porqu e o comentem me,tr.:s o e~ved~a p:tr-:1. os Esta.dos, fet•irtdo pt·eccitl) p3-
,govcr nos , e si algum d i11 se insurgem, ac!l.- sittvo da Consti ttlição Federa.l c perturbando 
bam sempre submi>sos ao CjU!l 53 lhes impõe a marc!HI reguhn• dos l yceus o gymmtsio• 
como direito c dever; e 'lua.nto ás equipara- esta.dua.es. Daqui provein e daCllli dat(l es ~a. 
c;.õcs, cnLrar.1m ellas t.1.rde no libello: quan - J eploravel pha.se de verdndeil•o encil/l(lmcr~to 
do chcgat•am, o mal Yicejava.; fizeram-ao om no;;~a instrucçii.o prcp::watoria; o não é 
:.penas rcflorir . E' quanto l: asta, a.liás, para. preciso esforço para a.vatiar os e!fcitos da 

. sua condo:nn(l.ção. sua repcrcu~ão no ensino super ior. Os bous 
Ficam em causa mffi tres e governos. A e valhos mestres tlcsa.ppat'ecm•am: :pass(Lra o 

estes (: di!Hcil isenta.r da. culpa. , Tudo }:·ro- scn tompo. Todo mundo fez-so pcda.go~-:o e 
1·eiu da tolcrancia c ft•ouxidão de uus c da professor; mas, si de um lado lorH on-~c uma 
influencia. c a.cção transviada dos outros. indus~ri:\luc1·atlva a preparação Jalse.1.da da 
Fizeram-no, porém, de caso pensado 1 juventude nos estudos de humauidadcs, a. 

~ã.o ; nem este é o logar e momcuto _para vord:l(le é r1ue o rcgimcn dos progrttmmaa c 
:•ccrirninações inntcis c desca.bitlas. Devemos dos ponto~ foi quem abr iu a r.1llencia. dessa. 
ante.; ir bu~a1• em plano superior e lmpos- base do ensino pulJI!co, comp~·omettendo rle 
I!Oal , a causa. d;~o degt·ad[l.çàG dos noEscs es- modo r!Uiical a or ientação, a r ogula.rlda.dc, 
iudos secundat•ios. a. efllca~i:. e o · proveito dos cursos acaia-

Assim como em scicncia biologica a vida é micos . 
a mol'te e a. morte é a -vif.la, assim medram Precisamos salür <listo , .-uste o que cus~ra 
·C dcsfa llocom, domin1m e sub.;:crvcm, vi- e nenhuma cmpreza ó mais urgente o mer· 
;:(Ol'am e extinguem-se, modificam-se e trans- "toria do qnc a obrill de reconstituição dus 
forma.m-se, uns CL custa dos outros, os phe - nossos pl'Ocessos c meios de irrstt-ucção. Os 
nomcnos e factos da evolução social. A pa,izes de l'Cgimen absoluto podem viver n<' 
oossa t r adicã.o escolar attcsta que em tampos· igoora.ncia: lucram com istu os princip6ll, 
iJ.3.Bi!ado.s floresceu en&re nós a instruocão ou pen.~tJ.rn lucrur.As dcmocracias ,não: ou se: 
c! o segundo gt•áo. Ensinava-se e apren- .instruem e illust.ram, ou se al>ysma.m na vo
dia.-se, e por isso um certificado de sutil- r agem ria demagogia. A nossa si tuação in · 
cien-Jia ftl•ruado po1• velhos profess1>res, im· tcllectunl é U(l. peicr ospocie: vMnos caml
portavu uma. O.Jlprovação prúl'ia per ante a.s ubando as tont~ts entro o analpbabeto e o 
mesas de exames. Esses mestres eram do m eio sa.bio; e a meia sciencia. Uilll classes di· 
-::referencia. procura.dc-3 ; fizeram o renome rigentes é mais bem p1·ojudicia.t á. pa.tria. do 
uos collegios do ltil. ll do Cn.r~ça., do D. Pe- que a. sa.o ta. ignora.ncia do povo, A' nosst~ 
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fll.lsa sciencia , por i>so mesmo ' oherh:;., :tudaz 
c -vaidosa, devcmo.s porv-eotur(l os orros e 
desvios , os tlesm~ndos e excesso~; , os Y!cius e 
desregr·amentos,que nos a ndn.m dee:tle ta 11do 
na. hora presernu. E' ma1s quo C·pp or·,n no es
tancar-lheil a fonte. Bem ;;e~vir-<Jmos ó.n Repu
blic~. instr·uindo, col'!'íginrlo o n:olhol'a u;lo os 
lwmens . 
De~te s>1premo intuito ost;i folizmcnt a do 

minado O ho ueado S~ . IUÍn'sb·o d :t Ju>tiça.; 
e nes ta convicção, traçando em :,eu l'J CC:l te 
r elatol'io, om uma sy nthcso tão vc rd::.uoit·a. 
quant o Yigorosa, o e;;tado no nosso cosi •o 
gera l, 8. Ex . condensou nm>tas p2.lavr as fi 
naes todo o seu pcnsamen to de homem de 
csiado e p:~.triota: · 

«Não nos i lludamos . A situa.çii.v acmal do 
ensi no secundaria e sup er ior no Brasil é affi i
ctiva; nã.o póde pe rdu rar sem damno para os 
destinos da. nossa. patl'ia .» 

Assentada IISsim a oppor\unidado da re
forma dos nossos estudos, impõe-se o :>t ural
men~e á Commi:;são o dever de estudar e 
indicar os meios de a rcmlizar- de;; m <.Lnuira 
e fflcaz e proveitos<J.. Elb recunh ~ce e con
fessa fl•aucu.mcnt,e as difficulilades dt1 ttlrero., 
e por isso não jlresume dtzer n.qu i a u ltima 
paiD.vr t\, nem julga sobcr:ma c indi scutí vel a 
prcferencia. que parece mePecer n o caso o 
r egimen uni vet·.~tH<tl'io, proj)Ooto no pt•"jecto 
do must.ro Deputado min6il·o . . 

A substituição de regimens, ou soja.tn es
colares, ou sejam politicos , ou de Yu.rhl att · 
t urow, ~ som pl'O pt•oblcrna de cumplicttda 
solução, pot• entender com a susccp tibiliuado 
do im erusses c dire itos. dufeitos e virtuues, 
vicius organico~ o qualiliades funcclonacs 
iuberontos á raça , ao meio, aoa llabitos c 
costumes, aos procvnceitos e As condiçõo:; d tt 
sociedade c do torn1>o. 

Todo o muntlo conhece a a~·de.nto campa.uha. 
t r•a.va.da na Europa, nootcs ultimas anno:s, 
entre os defensores do eu~ino cla.ssLco, de 111n 
lado, e os propugnadorcs do ensino m oderno, 
do outro. Contra o pt·imoiro applicou o 
Sr. E1•nosto L:l.Visse, emi nente p r .Aossor da 
Sorbonna., um processo de execução s um
ma.ri:t ; decretou-lhe a morto sem phrascs: 

·uma Gspecie de guHhotina s e>~ca. I~to afflrma 
compatt•iot:t seu, tambem illusCl'o. para. o 
qual rnuitissimo mais facil é menosprezar 
aqnello CI]S!no do que substituil-o. E acores
oent.a, de roforencia. ao ensino m oderno fa · 
dado a. tão bellos destlnoa o con•tomn a.do o. 
tão triste desastre: «EIIe reuniu contra si a 
u.na.nimidade dos suffra.gios, no grande ioqua
rlto parlamenu~r, fetto ha. qua&t•o a.nnos, sob 
a.. pl'e.,idaClcia. do Sl'- Ribot . 10 

Nem !icou alü a sua. defesa do ensino elas . 
si co: par11. elle «a famosa snper ioridade dos 
anglo-ll3xões eucontm na. sua. form.açli.o Lite-

rar ia classi ca um muilio ele q11e eae~ n1ic · 
cogitam priv<n'· !C- Todo> quanto;; icem Yi
sittJ.Llo as univorsidtodes àos Estado:> Unidos 
s.:.i)Cl11 qual cxtcmKo toom a.lli tomado nesto,, 
ultimo~ t empos o eusino das le tr as. Nessa 
CLILttll't\ classic:1 . d Cl que al! P-S J.l ~'ocm•l\tU a.po~
sar -se, despojando-n os della . :1 demoo!'acia 
amer icana n1io Yê apenas um orna to, r;.;a~ 
uma furça». 

Apt•, ci;,ndo os resulta.do> dtVIlic•!le cel:3l.>rc 
in:l lHn.'ito parian1onta.1·, tun conhocil}.) ~;ocio .. 
log is La francez j<i citil.do, escl'e \·c o segnin~.:J : 
~ l>cp lliS do exame !los seis g••osso.:; vol ume , 
do inq uerito, fica o leitur· bem ins~ruidu, não 
da.s reformas que roa liza.r , mas p':>lo m enos 
do estado monta.! tlos que as pr'o;mzor·am . 

Elle~ p qr tcncem t o..los ao escol i ntc!!~: 
ctual. gorà lmente designado yeht expressilo 
de chlsses dilige ntes. Leetn-sa a C>.l.u~ p agina 
do l nquerito u.s qualidades o os dcfoitos d t< 
no;sa ra.~~; mas tW psychologv mais s ttbtil 
seriam necessn.l'ios l ongos anno~ do obser 
vação para descoiJI'ir o que esses s;:;is T:.>lu
mes lhe p -.~del·ii.o ensitn r . >> 

l!:st .•. lição é ell:emplar : as reformas do en 
.:;ino do vem sem duvU;.L ser pt·opug·nad<.tscom 
o r igor da cxpe t•iencia. e d<1 N zão. mas som 
il p ·esLHupção inwJodesi;a dos eôpeci!lcos me 
.\ioi oao> . Não é outl'O o propoEito da Com
missão neste debu.te do rogimcn escola t• da 
sua escolha c p1·efcrenci". 

Gl'aodo;j fócos de estudo e de vida in t~l 
lectua.l, no ptlnB :tr de Gniza t, fiornscem u ni
vershto.ncs em t oda a pa.rte do m undo ; pc1• 
Wllu. pu.rte tomoa o Cllsino s uperiot• <I fórm<t 
universitaria, affirma o St·- L. Li«l'd; e 
ucc re,,;co nLa : « existem uni ve;·sid •• des nos 
paizos de t üd:\ raça ; entra os pc:Juonos po
vos como na.s grandes r:aO(ies, uo novo como 
ilo velho mundo. Para. o progresso do. sof
encia. o pa.r1\ a oul1ura super iot• do cs ;>irito, 
é a u uiversiclad •1 o apJ>R!'elho ma.ís perfe ito , 
po1·que, como a scisncio. e C<JnW o cspit•ito, 
e lla. é ao mosrno passo u na c m u.l t íplt!. 

N1i.o cabe certamente este conccntu do no· 
t.a v<l l reitor d;t nniv~\·sid ' de cl>~ P<J.l·iz, uem 
i1 uni vtJ t's. daue napoleonica , " f~>brict\ de es
pil-i'~>o publico pa.t·a uso <lo in:tpel•io, 11n qual 
utio r e;e1·vo u elle Jogar serío pa.m a sc!en
ci~ , quo é um fóco do espirico de libel'thtde >>, 
nem •ão pouco ·attinge as univel'~iüa. ,les m e- · 
diovaCJS, cuJ~ vida. duL·antc um seculo pelo 
mGnos, na AllemR.nlta., reduziu-se a Isto :· 
«theologia do querela, erudição pcllantesca, 
fo ••malismo em toda~ as cous:ts, e~t~rl l ldade 
emsuruma». Ninguem póde, cntl'e tanto, ú es· 
p ;)ja1• Mli!Cllas veuel'avcis inst;tttições da. ~lo
l'i~ Lle haverem ligado ás gerac;õ~s novas llU · 
pereci vais tbosGul'OS tle letras e soiooci11 , 
Julgam t11.lvez que varnos copiar os ve lllos . 
t ypl>.l! do Salu.manca. o Bolouh''• o.q u.elles que 
se ~u·receíam do regimcn univet•sitt~.rio corno . 
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obm de r etrogt-acLtçii..:J c de concentr:•ção ; o.prt:cia.odo a. aclual situ<\l,io m:\tcrial e 
~u ti -(!CrtlüCi·atica, liU. cnt5.ú, no o.~tro_mecor \ econonlica. dtt3 uuivct.·:;idad~.:3 ft·-.:tnc~zU:! : 
v iht·util .U.;~ li!Jra. rcpubJic,"JI1, :li'l'ip !am·~c i <S:.tbois de fJI:IC ic~(·a. n~•~ccram :cs u!li\'cJ·si
catc '' :·:lea uo motl do hon~pal'tl:;ta . do . Lladcs . A vwa S<!lentt,iC<l., c;:;; em nmu. p:t· 
qu:.d diGSC a Sr. AlfL'Cllo C!·oiõo~, do !ns;.itato \ lu.vr;t o S(lU fim. J.';Lt'a r·oalmll·o cl :!u ·sn-llw~ 
Uc li"t'J.HÇ:J., c dl!:iU Ml. Faculd. lhl3 a~ LeLl'aS Orl ll'O Oiltr·os rncio::;. ::t ·vida Ci\''il, i:Sto e o l)OLlOt· 
'·L' Pari.:;;: «O in'l ~i) i'io sô pooitt C !.~nei~hm: a. ~e po :-:;snir ~ de r' ctdJ.:~r ~ tti ;:;po:·. Con!'t! l' iu ~sc -
'!.(lt~ c<M,--ão soby .. f óPHK\ tle un: ca.pül'c.tHs~ r:o ro-~ 1ltúS 41$~ im. ~."' r. c~::õ.o !Jt~~~oal , _t;ênl :\ t}no.l nfl.\: 
ltgltlso e. 110ltttco . il prop:·w IJem, n L.l pcn- l\!t vcrmulcu·:t lll tle])emloncla P<Lra um:1. cor
sr~m:! ;Ho r! c ~apole'~o. Ciai : I e r,;·ç ;;; i ~;· !JCII- poraçiío Yo(;;vJ<J. <t (lul t ur:t o ;;.o p rog:·osso (h 
<luí'll~e o:e t'e"ti?JUO'tll!i-',) . scicnci~t. ~1::ts quaut:ts t'OUS:.t~ tcrian!OS a.ind:.t 

~<i:: o; <lqLlclle j u izo de h onra. ue Lür-J. que l <tlW l"iiZCl' 1 E~ll01'CIUOS . Co:lfiando no scn 
til!Ub~ lll é O iJOS:i'u,l'cflli'C·Se á mcderuc> vT"re:.l- tutu ~·o _? C•'ollscl:Jili:{)S utt ÍOl'~ll du. Unli'Ol'Sl
ÜlÇ~tu do t-egi ;ncn urli ,·crsit:., rlo, qo<~ todo., d~tdo , nos nos «.!lld~tr..:mo.> mutn<tmcntc, g~: 
~drn il'll~1uS, on no sol ido o i n rc•ja:lo mod:.>lo lnnrlo,. t\u. .u:ollw•· .i?:•m:' . aq<li,llo . de . q~e .1:• 
gcr1na1ncü . ou na gr~n(le obi~~ula, l"'licCr-~tru· ~orno .... t.~~.o~ . » O St.. ~-h":un:t., l n_I IH~ I,Io c.l .. t. 
CÇ:\0 CSCObn• fl'.!llC~Zi.l ,OU 110 be!lo iyp o \i!J:;ral !IISti'UCÇ:J.O (i\10 jl\'(W <lt:t <t SUlf!lllfll tlitclO, t~:·
])eJga., ott u:~.s DOI'••s croaÇôes iDgt3zas, ou u·unuu co ,,: l!Stas p:~ la..-ras ,u s~~u lmJ~f: dts
ness:~ cstu ne arh\ c singu laror·'·a niza.ç;1 0 fl :l col· curso <lo oncet·~·a.me:J to : « EsteJa o patz tL•;m
logivs c u;üvct•;i.dude~ dos E~tad,1s Undos da (lu!Ilo: sn:ts mavo~s tdt\des Ll~tlJa l h:\: :l come 
Atu•.'l'ie:c d·.> Nu;•to. VlcturiosJ nes.~G:i p<üzes, e:nto pelo <lo>OIIVt!L Vllnoutp. cuut l!HJO c 
llor c~cc o l'e"imen nai..-er·sit:trio na Au~ Cl'ia. scmpt•o progt·c~sli'O, ;:elo nnl{to cad.a vez 
o n;t Italia.. n~L llullandn, c mt Su1 >sa. na Sue- mais vil·o,!;t scicncia o elas lctt·as fl•Mcezas .» 
cit\ c. n\l DinaiiU~l·ca, , n~ Chile o n~~ ArtLen· g· o~te o conceBo c consenso gera.L Não 
t ina. . - i mpor~<l que o S!'. Le-Hor, f :t(<'l. em ponho na 

Dclle .r .;; , C· ,1 ·S \\'· l•L · . . ,, ., . • jn.;Lificu.~:im clo gt·<>ndo 1'<\inc, pl~t·a 9nem a 
• c.!~ 0 · 1· ' 11 .c ·~ ... ,ool!l, p ro"'""01 tl't ' vPrsithtle h"Lu~cz:t er.~ unn ''et•tl:tLleit•a 

om ~a:nln'Iclge : '\N'~~lc,•~ lwu:•e 0011~~~~ m:. ~n;), c,~tll;li tl,ulc , <111~ cun tl uziria. l~otumentCl :\ 
coll,!o w.•:;o!nen ;~ ,,c,~lr.tl, ."· .. ques;,::~.·: cl~ .• .'.'.\~1· [<ranç:t :i tlcc;tclencin; cl lo :ncsm1J fecha o s~u 
Ctt(."'O• ~·'P--?r alm:. nto r •.. ~ m.u .• ,\lt~. cduc,t<,.;o l'l ,·r•o ·'t•• << P"\'C"olO"ÍC tlc l.' ··ducati[)ll» obra 
Ulll \'Cl'l ''1'111 }l' IJ '' )l l'C·•·•cu•J·•·' ·• t" •' '''i·"Inl- '" "• u .~ . e . ' . . 

; .!I ~u..:J. ' ~ :N,.. '::".v .• \~u~ 1 ., ~. ... _..., J.' ... ~·,l~,. tlu :jy.:itCrna e üo patrlo·ltsmo posslmts·Ga., 
ue,l:·em~n.te o c:;q;u:to ccas J.,t<;ut: c~uo l.,.l,hn 11051.o.;; t or·mos sigmr1c .• tivo>: •J ulgo a i r.t-
(1. l lDg ua . lll .~luz~~' . stl'nC<~'i.O C " CtlUC«Çib OS llDÍCO~ :l.g"UJ\te~ O fi-

E dcpo1s_ llc c Jt•l!' c;; m o gramlu:; JH 'Hí.lO!ot·~s r~a:tcs p:t ra a. resL·:II ltt<;ão c a lev<m tamonto do 
tles.te IU<J \' l!non to. na. !agia tr::rm c r. os li:8:.~~d !!:; I cim paiz. i\s unilws id;,clc• cr•Jat•am a poten
U:ildos, o ilnatlo prOI. ús~ut• StllgwJCl( , rio C:un· tHc~C i <Jutiflca c i nrlus,rial d:~ Allomaaha., e 
ln•idgo, (J o lk .. Gi lnra.n, Jl!·intoio·o presi<len;o pr•iipal':.t:·:.ltn u. sna gt' <tlH!ctu, , Fltçamus votos 
!lo «.lollll s Huplt~ns L'm ••ra·sti.y», al.lc Io:·n~i~a p:n·;1 qur; :L.s no~sas caiba o tlr;sml!].lcnho de 
;;~~un um sull~t~u: ciuso u.,t!Ido sobr·t; ü lll0td ue igual mi8si.ío. >> 
u!Ua uni vet·sl•.la· to: 

« U~;;t nnivet·siohv.l o (, ].J<lra. nm:~ naç~w um:1 Como w pcns<~ uo Dmzil ~Jbt•o esta. qu~s· 
iiM~huiçãu to.ngivol c v iv:t , p r:l:t tJU:t l S:! :.~ f ,r.~ tl :l <lo cn~ino unt rP.r:;ttu.rio~ Onço~LOlO$ do 
COil1!TJ~. i ~ llO~UJ'an ~e o ;<eu nivcl Jnte llectua.l, p1·dumnci:L, p ui.; o mc;t•cecm, a ·; no.;sas a lb.s 
como os Gcmpl•J~ o :~':<J p!l.t'l1 a.i nlz:\l'·S\l de hll:a cor·pot•af;üe~ doccn ;u~. ou ~ous rept·osen· 
viua mol·a t· t\ l'cl itr io.-:a, r:l :1~ :tc:Hllli!!ÜI~ <.ic j t:•,mr.s, 
artrJ, Q8 museu ~ e u~ t l1e~\Lros d~1 S\IC; vida c::;. Datnm t1c longos an o os os t'ocbmos de nl· 
ilwtic.l.» I gurnas congrugaçõcs c lentes nesse so:rthlo; 

Da sua conCC\1ÇZLo c o 1Jjootivo cser>evou isto c ,j:L em lHIH v vcl\1~ ropublíca.:w c d l$tincto 
o celebro pa.dr·o Diuon, no sou livro Les pruf<',;sor Vi1'gilio l)n.ma.ziu, do voHa de um:~ 
Allemands, pubhcar\o olll 188~ . quo t:u~to oommissão scientilioa. á Eltl'opa, c~lC!'eYia no 
n.lwin os oll1os á Franç:~, tan!o concorreu sou exoollonte rclatol'io : 
Pll.l'a !'azol·a cn ~~m· l'Csoh :lomente pola « ,\ or·ga.uiza.çã o uuivorsit .. wia <~ i ncúntes . 
gr.~odCJ ob1·a. dtt rncon.>titLliçfto do 5eu ensino tavolmeate vaucu.josa.. Não como em França, 
superior : « A's di\'C.l'Sa.> scioncias doTem uma uni versidauc no Ri.u do J ~.neir·o e as 
jnntaNe nurn só foixe as ft~culdades,a.s qua.es Gros FllCtrldallcs de Po!•nu.mllllco, B:thia c 
se coucontt•arao na unive t·siclt:. tl~ . pu.ra. Jbr· S. P ttnlo, attbordin{<das ;~ olla, tribn r.a.rias 
marem o gmoile o1•g fl.u d:~. scle;Jcia. co!- llumiJ,los, o por fnvol' toleradas ua. vu.ldosa 
l ootiva. e 11adonal.• snzera nia ; mas, comparando as cundlções do 

E ainda recentemente, om 24 de janei;·o noss..~ paiz, (lffi popult~<;ão e rcad,~ . com as da 
deste o.ono, em rlllmião solemne da assem- U:uropa, aindu. os mais pobres, ó iouegavel 
llléa. go1·aL tios profes.>Ol'es da untvet•:>idade que pocliu.mos ter, não uma só, mas tres ou· 
do Pariz, o oihdo S1'. Liard cxclam:.w:1, qu tl.tl'O univarsida•.lc~.» 

~.v a 
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E', porém, mais recente, é do anno passado 
o inauerito aberto entre os nossos institutos 
de ensino superior, a prop?s~to da. co~su~ta 
que lhes fez o illustre M1mstro do Incer10r 
sobre os projectos Azevedo Sodré e Leoncio 
de Carvalho. 

A Faculdade de ~Iedlclna do Rio de Janeiro 
opinou assim no seu relatorio: «Applaude, 
portanto, a. Commissão, em prin~ipio, o pro-

_jecto do Sr. De. Azevedo Sodré, mo<lolado no 
rcgimen das universidades allemãs, pal·ecen
do-lho indiscutivel a opportunina.de de sua 
adopção immediata, t:'Lo convencida está de 
que é inadia.vd a reforma do ensino entre 

·nós e de que só vasada na.queHes moldes dará 
.resultados logicos na regeneração da lnstl'U
cção publica, secundarja e superior, em plena 
decadencia no BrazH»; e o digno director 
da mesma Faculdade, passando ao Governo 
esse pareceP, firmado pelos distinctos lentes 
Joaquim Pizu.rro, Rochu. Faria, Paes Lome, 
Miguel Couto e Nascimento Silva, ajuntou : 
«Appla.udo vivamente a organização da Uni
versidade do Rio de Ja.ncü·o.» 

A Faculdade do Di.reito do Recife, pelo or
gão do emirrcnte Sr. Clovis Bcvilaqua, ponde
rou: «Não somos claquelle.:; que veem na crea
~ã.o de urna. universidade brazileira. a condição 
necP.ssaria para. que u. instrucção superior 
se exalce o brilhe no nosso paiz com o vigor 
e a inteositlade quo rccln.m<.HU os nossos im
pulsos do pr·ogt>csso c as nossas arubiçõe.:; de 
gloria. A acç~ão mttis prldoros:L quo a. univer
sidade pódo oxercm· sobi'C a. rnoc:iJ.ade, e 
em gdral sobre o meio socbl, ú a. de da,r• e:t 
insü•r:cç·.ão pulJlica em :-;em mai.:; elevado gr<i.o 
a. unidade <lo <1ne olla nece.ssit[~, é dG manter 
unn lat•ga ljasc su1Jl•c a qual S(.l desenvol
·varn a.s cs[:~ciali:t.ac'ücs, sr~m rompct• os laços 
do intordopcorlenciu. quo c~;istem eniirc os 
divm•sos l't~mos dos conlwcimentos humano"l, 
I!.UO toem pm• ohjecto ~L natm·ezu., o homem 
o tLS sociedades. Mas, P<U'tt alcanc;armos esse 
rla.~ide1·atwi1, do qnn.ntos nuelcos univorsita
r•ios ÜH•iaruos noeessitla.cle 1 De C1tutt1•o ou 
cinco, o concebidos de modo a crea.rem re
lações esGreitttS entre as divcrsa.f:; fa.culdttdes. 
DHficuldadcs <le toda. [L orJem embwt'<Lça.riu.m 
a execução desse plu.no; mas, si conseguisse
mos venccl:as, teriamos em compensação a 
ventura de colher o melhor fructo r1ue pódc 
produzir a organização uni versi tariu..)) 

Este p:trecer está. subscrip:.o pelos distin
ct.os lentes Constanc:io Pontual, Virginio 
Marques, A<lolpho Uirne e Tito Rosas ; o 
osto ultimo, num valioso estudo, do que o 
incumbiu aqueHa Congregação, sobre as fa
culdu . ..tcs de direito du. França, da Alie
manha e da Italia, escreveu em tom deci
sivo: «Sou francamente ravoravd ao re· 
,gimen uni\'crsitai•io. Além de uma neces
.iidaüe de ordem puramcllte s~iectifica, a!! 

universidades correspondem a uma neces
siclu.de de ordem didactica; sem universi 
dados o ensino não pôde ser completo ; não 
pôde ha.ve1• a penet1•açã.o dos ensinos.:. 

A Faculdade de Medicina da Bahia. con
demna os dous projectos, um por deficiente 
e incompleto, outt•o por inconveniente e 
injusto, ambos pol' inopportunos ; e termina 
com este juizo seu parecer, assignado por 
lentes de notaria competoncia e illustração, 
qua.'.ls os S1·s. Bra.z de Amaral, Pacifico Pe
reira e o mallogrado Matheus dos S;1ntos : 
« Pelo que, não convindo emendar os pro
jectos, que não julga. no caso de serem acei
tos e con ve1•tidos em lei, é esta. Congre
gação de })n.rccer que s:::~ a.guarde occasião 
mais opportuna p<na a elaboração de um 
projecto que sn.ti~fa.ça ás exigencias do en
sino e ás necessidades do paiz. » 

Releva pónde1·ar que não é o regimen uni
versita.rio, mas o monopJlio universitario do 
primitivo proJecto Azevedo Sodré o que 
aquella congl'egac;ão rejeita. Da p1•opria lei
tura do clta.du pare~er deprehende-so· o a.pre
ço em que elb tem as organisações uni ver
sitarh~s da Allemanha. e França, da Itttlia e 
Suissa, da Inglaterrn e Estados Unidos; e o 
digno director daqueUa f<.~.culdacte, homem 
de talento e grande competencia profissional, 
escreve posteriormente o seguinte, em in
formação ao governo: «0 projecto Leoncio 
de Carvalho pouco adeant:.t.ria; é o que te
mos, decorado com uma nova e brilhante fa
chucla., a que so dará. o nome de univm•sida
de. O otlt1·o, Azevedo Sodré e Gastão dil. Cu
nhtt, vasa<.l.o em moldos pt•ofundu. o sabia
mente o1•ganiza.dos, pu.rece·me talhado a 
rosolvm• o problemv.. e pcrfeitn.monte aceita~ 
vel o s:m plano de conjuncto, no arcabouço 

_c tl•avQjLLmento tle sua. cunstrucção preciosa 
e soliJ.a, cnpaz de imprimir vida e feição 
novas ú. ot•gu.nização desfallecente do ensino.» 

~<Não sou n.vesso ú.s universidades, nem 
podia ser», diz o iliLt.strado Dr. Jofio I\Ion
teiro, digno di1•eetot• dtt Faculdadu de Direi to 
de S. Paulo; e <L L'ospectiva congregaç~ão, t•o
preEentada pelos iUustrcs Srs. Mimnda Aze
vedo, relator, Veiga. Filho e Machado de Oli
veira, depois de declara~ «qne não julga 
opportuna a croa.çf(o do uma uni versidaú.e no 
momento actual, e pensa que pat•a a cl'eução 
de uma universidade nã.o se1·vem o8 pro
jectos apt•csentu.dos, sem granrles e valiosa.s 
a.ltc1•a.ções, quer na org:anização scienti~ca do 
p1•ogramma dos ostudos, quer n·.~ pa1•te ad
ministrativa o no seu regimen econornico», 
não se recusa. a. esta confissão exarada no 
mesmo parecer: «Etn pdncipio, juJgamo:s 
que nã.o haverá um brazileiro de mediana 
cultm•a intelloctual que deixe de appl::mdir 
o funclar-sn, crescer e fortificar uma grande 
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universidade, que seja o Capitolio da Sciencia l gato:da de ,dão pe1•vcr.m (lU. ão it·raci.ona.l 
Nacional». monstruosiu:ule». Não importa : a Commis-

Das conuregaç-õJs, foi a da. Escola Polyte- são sen t.e-se bem deixando-se levar naquella 
chnic:t (ie~ta Capital quem se pronunciou corrente, em companhia tão selectn., quanto 
«completa. e formalmente contraria á a.d- senta de olios encandecidos ou de a.mores 
opção do projecto», cn tre outras razões «po_r enca.ndead.os. 
não set• consentaneo com a nossa orgam- E :1 questão da. dcspeza, ? Acredita o illm:
zu.ção política». Não obstante, <.:_admittindo trado Sr. Azevedo Sod.ré «que a creação 
como vencedor:1 a Ué:1 d<t creaç<l:o do uma d.e uma universidtLtle no Rio de Janeiro po
uni versid:1de na Capital da R0pubhc<.1.», chega del'á. ser re:üizada sem augmcnto de despeza 
a indicar os lineamentos do um pbno uni- p:u•a os cofres publlcos~>; e o nobre Sl'. Gastã.o 
versitario consoante á sua concepção, e o da. Cunha, no magnífico discut·so com que 
seu provecto directo1·, Dr. S<Lldanha da apresentou <i. C<tmara o Setl ptojecto; orça
Gamn,, começa nestes termos 9 seu offiicio d.c lhe o custo em 150 contos de réis. Opti
informu.ção :10 governo: «Tomei parte activ:1 mistas, um e outro. A simples installação 
na discussão, qmwdo no tempo do Impe- da. universidade 1lumiuetlse, pensamos nós, 
rio o governo cogitou ela cr0açã.o de uma não absorverá sonuna inferior ao calculo 
universidade na cidade do Rio de Janeiro. do Deput:.;,do mineiro, c dt~qui se póde pre· 
Fui dos mais fervoro:>os adeptos des"t;a idéa, sumir o que custarão as outras. E' muito~ 
etc. Augmentar as despew.s p::tra a rea.li- E' excessivo? Podem e querem a nação e 
zação de tio elevado intuito, é uma neces- o go '18l'no entrar por oste sacrificio ? Podem 
sidade, e das mais auspiciosas. Rea.lizal-a. e devem querer affronta.I-o. E' a nossa. 
:porém, com re<lucção nas despezas, o por convicçi'i:o, tanto mais quanto da contextura 
:planos e economüts. melhor é fic<~rmos como do projecto se vê que não caberão sómente 
-3stamos, melho1•ando apenas o estado actual á União os onus da. obra. grandiosa da 
elo ensino, confo:,.·me as circumstancbs fina.n- nossn. reconstituição menta.l, ma'3 eotrarão 
ceiras dos cofres publicos». E', pois, como os Estados na sua partilha e responf!!abili
se vê, o venerando mestre um convencido da !la.de. A lição da historia contem:poranea 
excellencia, do ensino universitario; e não o nos ensina que não se a.t•ruinaram o menos 
é menos o illustrado lente daquella Escola, se arrependeeam os povos que se arris
Dr. Paula. Freitas, que na. ultima Mcrooria ca.ram a iguaes, a muito superioi'es em
Historica lamenta,, segundo n,ffirma o conse· prehe.nclimentos. A França. não empobreceu 
lheiro Leoncio de Carvalho, ~(que a univer- na. udmira.vel campanha iniciada por Leon 
sida.de tantas vezes promcttida não esteja Bourgeoi.s e jü. hoje terminada com a.pplauso 
ainda creada». e proveito geral. Só na. reconstrucção dos 

Depoz finalmente neste ü1c1uerito a con· seus edificios escolares ell:1 dospendeu 
.grega,ção do Gymnasio Nacional. Estampou perto de cem milhões do francos em mc
a.tmpreusa o sou luminoso parecer, do qual nos de 20 annos (l876o.l8gO); e o Sr. Liard 

· o i relator o joven c ta!en toso p1•ofcssor ob.5erv:1 <.L proposito: « E' forte n. som
Dr. Pinheiro Guimarães. E' uma cloc1ucnto ma. e não se accusa. a Republica ú.e haver 
apologia do systema. do ensino universi- odifica.do de mais. Havia-se antes uella con
i nl'io, sob o ponto de vista diu<:.ctico e social. si.ruido tf(o pouco! Não seria, porém, impos-

P<1l'Cce t'L Conrmis~flo quo a auto1•ida.tlc o 
0 va.lo1• dos dopuimentos exposi.os ba::;tam á 
justificação da escolha desse regimon de em
sino para a. rcf'orm:1 dos estutl...JS no Bmzil. 
Fechat•cmos, poL·ém, cstí1 pal'te do lll'esente 
:.·a.bt~lho, apoiando-no~ por fim na opinião 
de um grande morto, Manoel Victorino Pe
reil•a. Ello o adaptou no largo plano de re
fo1•ma, que no seu governo tr:1çou pa1•:1 o 
Estado da Bahi:1, em cuja.legislttção escolar 
perdut•a até hoje a creaç~ão do uma llniver
siditde babiana. 

A idéa universitariu. está incontes·tavel
mente na co1•rente mental contemporanea. 
Alguem, não obstante, já a classificou de 
«fol'midavel e audacioso attentado ás a~pi
rações nacion:1es em ma. teria. de ensino». 
Tambem o l'espeita.vcl Sr. Teixeira Mendes 
.ainda hontem capitula.va a -vaccicaç.ão obri-

sivel qno mais 'li:J.l'de se couvencessem de que 
ella muito hem edificou». A Allemanha. colhe 
os ft•uctos extrnm·dinarios da suu. prociosa 
ot•ganizu.ç:ão do ensino. A Italia a imib. neste 
momento, e a Inglatorrn lhe acompanha os 
passos ciosa. de sua expansão economica. o 
induatrial ; e q nem conhece os gastos co
lossaes, as dotações sumptuosas que se fazem 
com o ensino nos Estados Unidos, não póde 
amedrontar·se com a pet•spectiva de au
gmenta.r um pouco a migalha orçamentaria 
da. instrucçã.o publica no Brazil. 

Ve 11 a ponto transcrever aqui urna sug
gesti v a pagina. de confronto. Nós a destaca
mos da excellente «Mcmo1•ia Historica.», lida. 
om l go2 pelo Dr. Alfredo B1•lto á Faculdade 
de :Medicina da B<1hia: 

« Tome·so por exemplo qualquer <las tacul
dadcg allemã.s, em Lcipzig ou Berlim, em 
Gr.atz, Bonn ou G1·eifwald, e inquit'a-so do 
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custo de sow: .instituto.>. Em Lclpzig, o de strtHJr:."í.(). em um orr.amento de 55 milllõc>. 
an<>tomi:l. p:.Lthologica impçl'ton mu L50 mil Quando nós aind:.t h~)jc gas tümos tt•cs mil 
fl'ancos; r, do plty.-;iolog-i<J. om ~20 mil ; o de con •o3 em um orçnmentu de 300 mil. o qu~; 
-phys ica e o rb dli míc~·· em :1S 1 mii c.ada nm; o vem~ 1lizcr qtw 1<1 se :1pp1ic~• um tlccimo da.~ 
de 1tnatJmi .1 orn 7:!1) mi l. Só este nítímo, em rcnrlas àqnellc destino c nqni apcn~ts 111" Cc' :l· 
Berlim, cn~tou 1í.8D mil m;•,rccs, c us de te;siuto !>) 
physi.1a o pllysiologla, uni•los,l. 1->f)'). ()00 m:tr·. 7:'/áo se ::droroccm oa rp:c , i u•.iiifm·cute;;. 
cos. gm Gt':tt:t., o instituto de chi r:üca ficou) eo;:oislas ou b n:uos. 1ú o ::ente r.• me:;;.,r.:;;:• <~ 
m ~~ • .)"li! !b!'in;. Rm Hunn olustituto de !l lJl' :\;i. pillml~alvanim\ uost::t::; liilm•:dil•lrles. 
anato!llil\ ot'ç;Jn c•n 45!J mil fl'ancos, e só a. A Comm!~<são ilão soni~<l cum c!la~ ; connm· 
clínica~ de pa.i' t!;s e1n ?50 n1il . F ilTÜjnente, ci ·la a.p. nas ela. riccos.1üb:1o u!·g3ntc dtlJ l'C' · 
em GJ·e,f\v:~ lt.l, o instituto do ana.tomlu, dos· forn:a. !lo nos.;o en:!ino, r.nton .io <J.<IC s;~ niL 
penüan 175 mil ft'ancoH, o de :l.oat•.omia. pa· deve t'ocua.r tloanto do s:~c1·iflei o monehri:_. 
thologica. 2~~li mil, o de cllim lca. ;~GO mil t'l o qne olla. exigo, e que nb sm·<i ;wuHado . 
hospitttl acadernico GOO mil. '1.1cnos, muito menos nos cnst<e!'t\ ~d la rio (]Ui.' 

« Compa.ro- "e o cusGo 1lo mt\ i:~ ktr•.,to <l fl'ota de um<.\ dmia do C()Ut'açarlos qw~ c 
desses lnstit.utos com tdmportU.llcia t ·Jttil (Üt uos:;o pa~l'iotisll10 j ulg:.• n;:c·~s.,ut· t:). t\ gn•w,l~, 
r·ccoostr ucçiiu uu tutlo u edilicio desta. Facul- tias nu:;s:1s costas o <t ü~f~>sa o r 11speito d~t 
da.lle, com os seus l7 L<bomtoJ·ius, ctue teem intcgr•ill,H!c. da honra. e do :prestigto n~tclo
os me$mos fins daqnol!cs insbitn t.os, mu:;eu, naes. Meno:;, muitíssimo m cr.os que ttE 
bibiiothcca., amphi\hca.tt•os, etc., não o:-.:ce· largas estrad::ts <tbertas sob;oe os oscumb1·o~ 
denilo ao t rivlo daquclltt :;;omm•1. o fa.ça-~e rias vellt .s ru : ~s coloniu.cs, p ttl'a o desafogo, a 
um ligMro juizo do que púdu sor u, nu.;s;~ o r · sa udc c o cmbeUazu.monto, <10 (! nc D.ndtn"" 
gl1Di7 .• açã.o mn. t.et·ial. Um ~ó dos insLit utos do •ãu carecill.a esta Feia metl'op ulo bmzilclru. 
}lhys ica uu physiologia, de Bel'lim, custou Pl'eci:;:.un .,s lmbitu~,r-JlOS ü f1·anr1ueza da 
mais do dobro que to(L:.t <1 (?<J.c.uldullo da verdt1de . E' a coragem üo horn ou daquilk 
Bahia. ! quo s0 nos f>figur<L u bem. Os homens q tte o 

" Root•ga.nizal1a a universid::\de :lo Stras· n1zom s"5.o llenerncrito;, e plll' isso nos iltspi
hurgo, dopois d<.1 conqnist:t, cun tinú:t a Me- t•am in,listinctamcnte a mesma u.umit ação. 
ruoria. o Governo prmsiano oH'C?.rccc-u a. seu-; ou se cllU mem Andnttle Figueit•;:. e C:a•los 
antigos profes.;ores 40 a 50.0lJO lhuJCos de ele [,ilel, ou Ruy B;>.l'!JoSile M:erJei ros e Albu
ordena.t.lo, para. tines~ deixa,;sem ricar, pr'C· querqtte, ou Harbus..1. Lima e Lau :·o Sodeé. 
ferindo muitos, por nunca. as.:>tts Jouvadv pa- 1..: h:\ •'UtL'OS no paiz . Qno importa que os 
triotismo, retimr-sP. para Nan<:y. primeit'os. tulhi<L..,;; pela aol,ylo~e do.> p:lss:~.úc, 
~ Becklinguazcn veiu de \'Vul'tzhurgo por a.nalhcrnn.tiscm o presente '? !11les escorr-

30.000 lh~ucos, ma~ pouco depoi~ 01'<L con- juram u. L\.epublic<1, ma.~ podiam pela. ~·e::· 
Yidado pam Vienn;t, clecli.l.ru.ndo ao minis· p~culicc! , istc~ ü, peJu. patl'ia, que não G de nin · 
t ro d<t Instrucç:l'to que só fic:!.i'b em Stt·as- guom e é tle toJo~. que~ tan~o nos~a quu.nt c 
burgo gi llle C()DStl'ui:ls::nn imrnc•li<1t:.>m:mtc dcllcs. Dos segundos, Ruy, \)llc ó uma cspecil: 
um !abo1•a.torio a S1~11 contün&o. l'ol o b~t:>- dn pinctl.l'Olumino;onazonaint•illectuu,t desta 
tt~ntc p;.u•u. lhe BOI' logo concot.lid •J um ore· !Xtrlu üa Ameril;i.t, Ruy ertulgcliza e cdlli.ca a 
dito elo 300.000 ft'<tncos . uaçii.o u ,\S ~t1as cttmpanha:s g ;Jn it~o;; a p ró do 

((Nu, Inglaterra. o p!'ufcssora.do S'~perior ü diro1lO o d::t ju:Jt.lç:l, ou na <lonto"in:\~;ão t~ mo
pago prluciposca.mcnte. Assim é qtt<!, em cíàadc<Los gmnuc.i i•lco.!'.se ,-;ontinwotos CUl'is· 
Edim!Jur·go, urn pt•of!.!!'sor de chi mic:t r t:ce!Ju tãos; e o outro, Modcit·os, G um ctLmpeão de 
90 mil fru,nco:~; u de u.nu.torniu., 75 mil ; o do todos us Llia.s, 1le armadum p rotciforme, fe
medicioa, 65 mil; o.> de hii$tu ,·ia naitu•al c rindo o CUL'•.1odo, '~ dircit.1. e á esquu1·da, v.cu
patllolOgla, 60 mil ; o do botliOic:t, 55 mil ; Jindo de est.yle te inci8il'o e accl'ado aonde 
quan tia. esta quo vence igualment•.J o pro- lhe Jl'tl'cce e.;tttr o ONo ou a 1·a;:fto, a treva ou 
fessor 1le a.nt1tomi<1 ile Glasgow. I•:m Oxforu ;), luz. Os •lous ttll.imos, 13:.\rbo:;a e LallL'O, vede· 
e Cambrirlge os profc:>SOl'es universitarws tas uo irl.eal. semeaclores cle ven·tos , teern J1a!! 
dividem entra ~i, em cad11 a.ono, a imp~r· vuias gloi.Julos 1lo sa.nguc de a.nos:.oluso 1\lf•·on
tante som ma do cinco milhões de fJ·~IOCus, t ttm conscientemenGo os riscõs da. suo. >em e
isto é, pet•aobem só do venci m entos os pt'O· rid .. ulc. Eotcs homens sfio iadisprmea.vcis aos 
fessorcs de uma. uni versidade mu.i.; do que ernba.t es <h~ nossa evoluç:ão social. São serVO$ 
def>pcode o l3!'azil em todo o orçamon~o da de si mesmos c da. opiniã.o. Nã.o putlem des-
instrucçã.o publica.» g<U'ríu'. D~viam .sor m uitos, um~ Jegião . 

E· uão ,1dmira ist.o, conclue o Dr . Alfredo A~ha-se, por exemplo, no mowento, "' 
Brito, «C!UO.ndo nn. Allemanha, só as duas que~tão da I'oJ'orma eleitora.L.Mii cugiLaçõos, 
províncias conquistu.da.s , a. Al.>acia. e a. Lo- mil systerna.s, m il a.l vit1·cs. Tudo comp!ict\do, 
rena., dous annos tlepois do. anncxttoã.o j<\ do3• tudo bllorulhudo, tudoiasolttvel. Pols queimm 
"[lendlam seis milhões com o sorvH;o da. ill· c tuciiJ se fará ; queir<\IU como q_uiz S<~.ra.iva,. 
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:\ t.et·cun;; :1. vJt\h !c elo i tor:tl , t:tr,t :1 quln~aphia, <13 >-1~iencias, a a.gt• ir.ultuu, a :wchitc
pódc Juwer ; pot'tluo não sabamos de m•na. ctn !'a., as scicncia.s industl'iacs, a. macu.nic~ .• 
easta. o v il':""inal em povo c tc::;pu nenhum. <~ h ts~ot't<l , a.s :sr.ieueias po~iLíca.~. o di1'oHo, ~~ 
3l1 acla.Ill co~~t .. ~t :.ts ot!·9a.rch ias_ .c::;t::t.Uua~.s, .~ t~1c1ioln;.~ .. üe liJtguas v~Yat:: tt })Ciin.J.{ug~ a ~ ns 
~1_ppcl!:;m }Jêtr:.\ :L mod!Clna l'CVlSlOllts!.a.- 1~01~ fmança~. o (lP~en iLo , ~.Imn oa cuuCerenc\ ·. i!O · 
";,twiram, como r~c.1ha de quc l·cr Qm!lttno by~ :J.~snmpt.;s os mü~ v:u·i:~dos por o~peci:\-
3oc:Lynv.:. ; (/ ,)ern-nos t!n.~s:J.s r:~t'.'tS l:çf!eS a !u;~as em -,,-,.g,u•. O m ,smo ~~ podcr:i cltzor ,[a, 
Eg,ts ~Ioniz ou l~oii·ulo, c <1 fé l'Cpubllcll.nl uni vm•,;idade <ltt Vil·g iuüt, e tlc q nas i todtJ.~ , 
:•en:•scc;•,i .. F<l.•:;amos, enfim, a rovi ~ão d: •s nils q nao-<, aíilt'tmt u.queilo c~cl'i ptor, «jog"· .~e 
:wmens . que ncst~t c!'el!los m~>. A outr<t, o fa"i 1J1:it ~o basc·útlll c ütz-se gymo" stic;~, , c 
pódCSCL' qn:: ~im ; m:.ts , muiw prov:wel· t·cmi!.-SO ~ n '.d:.l ·S 1c, pt•incipa.!.monte, monta-se 
lllCilte, pót1() SJl' Cilltl nuo . !•; ni.ío p:tl'~Ç.a ti. '·' c !.Vf\,Jlll.» P or OLLf. t•o hrto, úUI'ÍU oS!'. culJcr
C,~lllat'G, sc!n pl'O tHJsiliü cst.t.:. cl tsgT\JSsã.o a. t,r.·~\· E in a.o L)l\··fo_;$nr Collll , dn Hlll'V:·t.wl, cstit couft
..... \~s du.s llüSf!iJ-8 <.:o u~~~ Dvll ti ~a.~ ; a 1' ~- fonn~t a !!cne::'..arcspei.toú"J.nnscncla.do h~sv nus o~tu
c<ra.nllc r·c.foi'•t1:t lltt iÔ>Lt·u cçã.o 11 : Grn.ú! ê dos o.mci'k<!.nns: <<S;the-sr. menus m;\l muitt~ 
~ma. aLta Q!t6i>tfio p:;li~iCv·SOGÍ;tl. [o;\!<J, ha. UC CúUS:1; lt· ~ ;~t'ilOl' Uo 3.\)l'CllÜCl', m :lS f;d~a,tn 
as~cntn.r .-:;;,b:·c a. 1) tSC de 1t~n lítt'g·.> e .,ffH'c;.o ht~~.;?.aí? it/c(tes Ptl.l1:.t, Sit::tcnt:'.-1' o edi fir.:i.n». 1~' 
:ic vont :LtL: cont.;_'<t j)i' <L:w~ . i:üJr•J5.~\3S c vic iús <ll i:b i!lJWf\<1 Yt}[ qu0 nonhnm ont:..·o puV•J Pt>Z 
:lm':l.iZ<t<los ; 111<Ü.'l rio 1]•10 do~ t·ecu<·.-;os du <~in rl:t ptll.' obm, de modo rmüs compJe·(u o 
-!l'~H'Íll pnb!icv, Cl!<~ p;•cr:ii;u•:i. Úf! nraa. Súm:nü. ;1h:lll hH•J , <~concepção 1'0:>Hlv;~ d <\ mudm·na. 
inc::;tin1~t\-..-Cl de di::;pon1tio lt10raL D;t sci.v;t ori.O!rta.ç\o uiliv. ~e.~i.t"t.a.Piu. : atú a. univ-crs i
,h;s;o the::>: •'.H'O cbp::Jli!C c.ss,mcL\Iillcnto <L stm ,[a.cll~ 0pe;':nt:.~ ,j;i. l;í. oxistc do 111oto. E' eo-
Y1ctori~t o a o seu ~n~:tllagro . ldS~i~L ~uns ·.~ e0do ·io H.ít"ll$ ptt:·a. as 11<.\s~: as 1no-

Dcsç:Lmos <\!;Ot'<~ <l :m:: lyse Jo jll'Ojecto . t! e:;r.::s ;~~, -.-;_,·:.~.çiic.:; àc jovon povo htino . 
~a, All•!!Ua n it ~~ foi Tm~:e; :.t·-lile :~s linha .. ~ fun· Cont.·é:n tc~~tnos tr~nto crn nossn.-3 sn ·tos de 

f,_a,tunnta..-:-J s o s:..~. Azcvo•,:lo ~~ l}dt'(\ , c o St·. itn it~;.tÇft~ . .As '!lt\..t,~Õ? :: !lOY\J,S c.n .:o nt. e~\, .n1, 6 
Ga s~'üo dn.. Cnnh;t ·~:j adopr~uu. AnJ~\i.~~t il1. t.LCOl' .. verü · ~:t Qt ~)..e~~~Hnu !:.t·~!. •J o gL' i.111dJJ c~tbcdal ü.e 
tad11mc~~rte os n iJ~sos ltuu~ i llltsl.rus cornpít.- eonq n !st::..'t'S soc.ia.es~ que {l'·) vol h~~,~ c:ust~\l'.:tm 
triot:t.s, seglll1do ncs p:t·:·{'cc. l~ntre os modo- l!cculo~ ; c po:· i sso a.l>a.hm fa.cilrncnlo ;í. 
lo3 · uili\TOt"Sitíttio.~ ~~ C:::ieolller,nen lnun se avan· 1 p:r:-:se 'lesses tllesOUl'OS, sonl rn~U ir rnn!tas 
~(lj't a.o n. tle m'[í,o, n·:. cHU;m>;\ da~ ,;cioncias ; e J vczc~ ~\ f•r·~~ o o. ,,xtonsü.o c! o hl'<1.Ço. E' c1:rto 
03 pl'opr.ios p.)Vl)S Uü o:·i.!~O!Tt t~ .. :~gio-~:.t xoniL~ lã. q~~o , dnr.~.n -~· ! n. r tnelle~ lun.gJ.:; pcr·i fl:lo.-; ü c nc .. 
vã.o calho:· ensir:a.mcnto e oxe:r~ptt> . c.u.rnulaç~ia .J~~s.5e pll.trinlonü>, viaj:-a.\'tt o pro-

<1::\. atmosphcm int.-..H::r.i.n:.~l dent1·o da.~ pt'0· gl'O.~~o l~:n 1Hvlo ,io vú!a. ctUlig•}ncia. {lo posta., 
:?ria:) univ:~l'SidJ·~~t!S d:JS d.on::: p~.tizn:.->-' t ([ngl~t- c hoje: f:m !r·~ us nt:u~t~s cL pressão do va:po1-., 
tol'L'.~ o E~hdos Unidos), d iz um neb vol pro· L:ntlll ~. :t~:Twsphora na ouúa. a~hnJ'oa. de 
.fe.ssor :i ngh:·h, c.: nlotlWcou-so c pt·cparuu.su }f~;.t·~~;:-tl ~.1 t 1.S~i:nu f~ o t·;nificn o tt·lLusf~l-Ina 
pae:1. o:;t:J :n u vintun~o d a.1·eí'01"n1n., (!n1 C;1:1 ~0- r:1..pi ._:, iJiPe! (..! a ;t,(OH\. d.ut; LJOV' uS c.o aapt·v dusso 
fl.;rccch~ d as vhgen~ c estudos que ll " t ,!;J'<Hl· tH•ud igh,s () prnd.Ltc;o :.ü .• do ;\tu; .::-.lari!ltlni. 
·i•) nnm·J l'O do pr,jres.·;OJ':•s ii.J:-, no C':!t;l':L!! g~i· ~L; ,; du, :.,, ·;el'tigern ~· <eS !tl~·· ·.! ll ClttéJ u.s c. tle
:'o, osp 'Ctalnwnte lH'J. ,Uicm::,nh:l)>, ccpçZí tl8, ~;Mtt•?Ci.l··;$O>l c fi ll:it'J.Stl'l!S <lo toJ: ~ <~ 

::.'11:\o igno,·anios rp tc olgnns d·•s nos~os ho- onh: ttt. !Jn<nld,, a. it nit~\çi~<> t;ll lilll ii.,t a.o ser•
~aons ma.is C • l <npotAntn~l. t! cntt•e d lc>i !•st~ o vio;-o da mt:.~ n, <) <ifl muda~ . em n,o trwtsporto 
Sr . . L~oncio 1le Uat•v.11ilO, prufc:·•! lll impl.a.n· d<t iil<.l Hil<!c: i'r•• •llccz;L pat'<'J. <t t:n•.tu brt.~zile[t't\ , 
rar na B1·~zil o lTlotlnlo 1'morictLl10 ; m:Ls '' l!i é tudo i t~rJil'on~l v o e i uno~uo ; rwL~ quando ~o 
:;ão fH1 um mo•]('[·•, cac[ :~ col!cgiiJ c anlyerosi· tt\~ll :;'lí:\ p:~t · ; ~ o üwreno ~ucial , mH.ht . menos 
:la.<!e tem a. $ li <L fcir:;tn propt·ü~, c ·todos o;:;su.~ géi'·•, no wncci tu Je H.ny Bn.rhos :J., do que 
institutos, de cnj:t visit:L o St'. Pa I t•o Cubm·· ~n'~'1 impot·tar::'to fact.ieh~ o inuizi v c lmotlte 
f.in t rouxe a. su:,roma impro:~ :-~:Ü'l d.omin:~ntc lnmcnt:wel du.~ lJ.IICStõc~ d" misel'ia, (iUC 
c!o. e.~pwte e r!~, z,:(,ardo.dr3, :J.i,ol'(/() :.1n o eet.on· u.ç:oitn.m no velho conUDcnt.c (J~ paizos ex· 
leta.rn o eS!Jil·r to pela. :-:urn)J~uosit l;.ule das in· it:~u:>tos on sob re·povot~clOS» ; isto ú, ·invontr~ 
;:t.'lllaçõe.;, pela cxl.cnsào e val'icd~tdc dos pro- na.oia. rrwnas quo o prolo\ari:ldo, «em ttm 
graromas, c por um conjuncto de cit•cum· paiz d1J trJl'ritorio eaJ.Jaz dn a.lirnent;u• a. 
~1au9htS ~) facws, de rc~ t·us o rie id~~t.5, immu· p:J}Jtt lução da ChintL. e cio natur"ez a b1k:t.,nt e 
1fiVClS, l ~transport<IVets a outro qua.!quct• a J':uta.L' mctado dtt Etrropl» . 
:pa.Jz. ACI.tult.J,como ta.nl.:.ls o utt·u.s in~tir.uiçõesc 
eo3tl!II! I.)S políticos e socia.es,(: e~clusivt~mcJHc · 
:.unct'.Cauo. Seria muito <lHlicil. :tccli rnar c:n· 
tro nós ttq twl!os populosos i nt.er natos, orú le, 
de mistur a com a instrucção secundai•ia., em 
Corncl!, po1• exemplo, um co1•po de 94 pro
fessores ensina. : a litcl'o.turtl., a philoso-

Institue o ]n·ojer.to nlnco n nivcrsidad es 
com Slídc ao Rio ele Janeiro , S. P~Mtlo. B~h i a 
Rí;cilb o Bello Horizoni;c, e lhes c•m fore as 
rt'3'lt l ia.~ da llar·sono.li·la tle ,jur·itlica. e da ;wto
nomia. administl'a.tiva., dilhwticn. c discipli· 
nar. Sel'viu tlu base [~ escoll1a. das s~~<les n. 
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· ()xistenci<~ de fa.cnldades fedcra.e~. que consti- · disto no> Estados Unilio>, onde tamh2ru ~
t uirão o nucteo das futuras u nivsr.>i·ln.de.>. contam pn centenas o.~bHsines$ colleges; eu!":: 
O pla.no nos pal'ece incompleto. desclc que numet•o l'Cccotc da «Revish In\ernMion:tl lb 
não :~.bre mM',I\Om :L croação oppJrtnna de En sino» nos ML notida do reht orio da Uni
mais duas instituições iguacs, uma no Pal'á., vc,·siJ:Hle Livre de Druxella.s, em quase lé 
ou~ra. no Rio Grande do SuL uma noi::l. rol!•ti v<~ :i Escola. Superior d;,> 

Amta.m sussurrando cootra a itié.\ d \'3 cio· Comroercio, annexa ;lqncllc esta.belecimcot·)_ 
co univer.~idadcs; grit:.~.rão t alvilz c:)lltra. o.s cujos cur.;o.s d!lvcrãP cJmcçar em outuhr::· 
sete. A' vontade : não se DO$ entl!>i:;:•à com d!ls tc anno. Scguuclo ~\ orgo..nizn.ç1\:o desu es
jss:> a coragem do bem. na 80 aonos não cola, o en>ino terá cttnllo nitidamente uni
eram 1uu úisla tc dur1.s univcrsiJades uo lka.- vct•::~i ta.rio. Multo bem, c muito bom ; ma3, 
zil. Ha. 20 011 30 p:•opunham-sc quatro . ü•ancamau te, preftwimo; fundado.s á par ~'i' 
Quatt•o tecm a Belgic:~. c a Holland·\ ; se te Elo· os ctir3os de ordem proprü\mente t.echnica e 
rcscem na. Suissa_ Esta.s Coit>as o~t s) fa.zem pt'Jfis>ionn.l, sem nos repugnar cott•etanto e:. 
a.s~im, OLl se não devnm fn.z:3r. O P:.tt·<i. c o illéa da annexn.r:io , comtailto que se 1l1es nü:> 
Rio G~·ando possu!Jm j:J. instituto> li Hes dL~ parverb o fim pratico c utiilt!tl'io com .:. 
ensino supol'!Ol', o ·todas as com·enion1lias da fidalguia, dos diplomas a.ca.demicos, em tantr, 
razão polit ica. e geogra.phic<L lhes dão direi to parte pl'ejarlicl(\es, e tã.:J alastrados por todo 
á. coa participaç-ão fu~m'<L nos beneficios tle.~ta o Bt•a.zil. Já. elle:> in v adiram até âs eJcolM 
refol'ma. . militar~s. com prejuiw das nobres gradur •. 

A universidade do Rio do .J;:o.ueit·o , es\at.ue çõ~s tl'arllcionacs, c convém impedir que. 
() projecto no nl't. 3 abt'Augerü cinco fil.cnl- senhores .iti de tantos domioios, queiram a 
dados, sob as seguintes tlenominaçüo.!: Facul· borla. c o ca.pcllo npo5sa.P·Re tamb~m do ca fe 
dadc do Letras, Faculdade de Scioncias, o do c..1.mbio. 
Faculda.do de Medicina, F<tculdade da Direito 
e Escola. de Eogcnllaria. Quer nog parecer «As univct•sid:.L(lt)s de S. Pa.u:o, Rllcif,". 
qne s~ria mais prat ico e viaYel rc:luzit• a Bahia e Bcllo 1-Iorizonte)> ,contitnh o proje"'to 
uma. só as dnas FacuUades de Le \ras c no § 1° do citt>1o ar tigo, «acrilo p rovisoria· 
Sciencia.s. . mente incomplct'l..s, constituio1a.s p -3los insli· 

E' vcrllado que, sagt~ulo "' couccp,ão do tu tos i.le eusino superior que a União a.ct tmi
pl•ojeelo, é a Faculdade de Letras destinad:J. mente mmtGm naquelb.s cidM.e3. P.>dorão, 
propril!.mente ao ensino sccund::t.rlo, do qu~ todavia, desde já, incorpora r·S:J a cada uma. 
se apossa a uni vcr~idado, fica.ndo a outra. dnllas os il1stitutos . de eusino s~cund~1,rio e· 
parn o estudo <'Spccula.tivo d:.tS scieocias o superior rn:tntldos pelos Est<.~.dos tle S. Pil.ulo. 
suas investigações; mas não sómoatc temos Pernambuco, Ba.hia.. e Minas, si os respec;i
reSl:!rv;tS, que ndcaniu uxporemo.~ . aooroa ·b vos govr:ornos accot•darem em concorrer com 
fusão do ensino seouo(h~rio c superior n as as dcspe7.us ncoess<Wios á manutenção desses 
mãos da univorsitlado, como receamos, por ins ti tut·JSl'. 
ventut'i1 com fundamento, dos de;;tinos de · 
u m a fuould<Ldo posta oxclusivamente .tO ser- Sublinlm.mos tle in1l u3tt'ia o;te dispositivo 
v tço do aprovcit:.~.ruonto du.s ,.00"'~'üe~ sciún· do projeçto. Del!e se dcp!•ebonde eviden te
titicas, ou dos estudos de scicocia pura. meoto Q.tte as futuras univnr.~ldn.des obede-

Conta. 0 s1• • Liar d um espirituoso Cllisodio cm•ão em cork\ maneit·a. :t. pt'Ccoito funda· 
do inicio de sua carrelt•a do profe.Jsot•, em mental, pt•acttrn.ndo rcspeitlr a l'cgalLt 
Borddos. Fazia. elle 0 seu cut·~o cl~ s hol'as dtt constitucional dos Estados em m a.toria. d~ 
noute. No ir1ver no, ia t uuo hem; os ouviutos eosino sccumhwio c: sup!lrior. Jmas tor1í.o por 
eram numerosos 0 p:n•ocia.lu attcuto> . Na assim diz6l' cafi:tctcl' federativo ; não serão 
prima.vera não diminuíram muito; mas com o~tclusinmente da U1dão, mns pertencerãs 
o e&tio desa.ppat•ccer~rn quasi iodo.>. Eis a a csttJ. n aos E>t[l.dos: o como nma e outros 
razão: com 0 estio rtmppo.recer:t na rna rc- pa.rtiai:parão assim da sua constitu! ~ã.o 0 
treta militar, que passava I>ela Üicnltlu.de ao direcçã.a, quanto dos benefi.ci~s mora.es e 
começar da. liçli.o . Apenas 8011vam ao longe intellectu11.es d" la.1•ga l'eforma. do ensino 
calrins e tambores,sahia. 0 anditor·io om fi la., talhada sobre o seu pl~no, a de esparat• qu& 
acompanhava. a. musica., 0 não tot•n:n·n. . Fi· se desva.neçam as Pl'evencões q11e porvrm
on.vam sómente alguns fieis. «Para esses, diz tura existem oontra a stta. creal}ão, c possam 
olle, mas só po.ro. ossos, fiu eu no a.nno se- ellas ga.uha1• o apoio de homens do alto 
guinte o meu curao ái! s hol'as, mas :is :3 ltot•as valor :Politico do illustre ex-gove1•nadol' d(l. 
da ma.nhã» . . Bahia. 
Ou~r11. consiiloração nos a.cúde no c:w.me da 

ounst1tuição .da. univer.~iua.de !laminen:;e. 
Entendom itlguns quo Sl:l lb!l devia incorpfJl'a.t 
ta J\cadomln. da Commerciu. Ha. !lxemplos 

O citado diapositivo pl'!lCl:!ll, eutrotanto, 
de uma. rnoditlca.ção, o vem a ser que, em 
vez de comp1•ehender apenas os institutos. 
«Cl'C:ldos e mantido.> peloli Estados l'1 de V\; 
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abranger tambem os institutos por ellas sub
vencionados. 

Ha por exemplo. na Bahia, como em 
outt•as partes. estabelecimentos livres que o 
merccom. São já institutos semi-offi.dacs. 

Tem todo o nosso apoio a idéa da ci'eação 
uo cui·sos de agronomia, zootechnia e veteri· 
naria, annexos á Escola de Minas do Ouro 
.Preto, qne o§ 2•do refot•ido ~1·t. 3° transfero 
para a cidade de Bello Horizonte. A conve
nioncia e Yantagcm da fundação de iusLit11tos 
para o e nsioo agricola é já ind.iscutin;t ; é 
cousa que está m consciencia nacional. Não 
sa póde ôutt•o tllnto dlzm• do ensino da medi· 
cína voterinaria, que aponas existe cutl'e oô3 
sob t"<'rrma empil'ica o ch!l,l'la.tan.Neccssitamos 
fundal·o o desejamos quo o curso annexo á 
Escola mineira saja um incentivo para a in
stituição de outros em todo o pa.iz;, 

A Catuara permittir<í. que fundamentemos 
este voto, trasladando para aqui os segui ntes 
trechos de um substancioso estudo soht•o o 
assumpto, devido á alta competeocia do Sr. 
Dr. Silva Lima, da Bahia., a cujo sabm· deve 
a sciencia rnedic[l. brn.zilGira inestimaveis 
co o tribuições : 

e aos crtadore> as applieações dl. ecicneüt 
moderna, dirigidos por homens compe
tentes, para combater n.s numerosas mo
lestias que affe~t.:·un os anim·1os destinados 
ao tt•aba.lbo, á. a.li.menta~ão ou a goso ; extin
guir epizotias mortifer:~.s ; ftsca.liza.r a ilil-· 
portanção do gado e:>trangoiro, inspecoionat• 
os matadouros publicos, as cocheiras c esta
bulas, fazer estudos ba.cter iologicos pa.1't. es
belecot• ou confirmar o diagnostico das mo-· 
!estias conta.glosas, quo podem communicíl.r
sc aos homens, como a i11hcrcnl ose, a raiva. 
canina, o mormo, o carbunculo, a. pustula 
maligna ; e das :p::~.ra~itari :ls-a trichinose. 
as myases, etc. 

«E', pois, de alta conveulencla. quo os {lO-~ 
deres publicos dn. actun.Udada concorram 
pa1'a o resurglmento por qao estú passando 
a agricultura nos principaes Estados do Bra
zil, e que, seguindo o exemplo dos pa.ízescu!
tos da Europa. e da. America , o redimindo r~ 
negligencia dos governos passados, institua 
escol:ts veterím1ri:.\s ondo se preparem protls
siona.o3 ha.bili taclos s.::icoiifica.mento pa.t•a 
manter a snude,a força. physíca tios a.n\maes 
de trabalho, esses collalloJ•n.dores e iodisper.
S<l.VOis companheiros do j),gricuUor nos seltS 
labores campc;tres, e na industrla. :pacu:.wía e 
pastoril». 

« Q11a.Si todt~s as na.çol:!S cívilí1adas, mesmo 
as de modestos recur.sos ti.nanccit•os, no velho 
e novo contiaento, ·possuem escolas de me-
dicina voterinaria. bem appo.relhadas para Entro os arts. 4° a. s• do projecto esião •· 
o ensino theorlco o pratico desta utilissima po:·ventura, as questões em que mais accen
sciencia. Foi, porém, na França, que se fun· tunda.mcnte dissentimos dcUe, i-•to é, a on 
daram o.s primeiras escolas vetorinarias re- torga. do ensino secnnd(lrio áa universidades, 
gulares, com pl'ofessorado .idoneo, La.boruto· o ensino prepo.rato1·io cu de humanidades,
rios, cnfe1·n~arias de clinica, e conferindo confcren"ia. dos gráos acatlemicos, a. vori1l.
diplomas aos alumoos, quo pJr Stia vez po· caoão de habilitação dos profissionaes diplo-· 
dom a.epi1•ar ao mo.gistorio por mAio de rnados ou não, o exame <lo e stado, o a sittta
concut•so .~. ção destinada aos institutos do instrucção 

«Nas escolus francezes o curso é de quatro socundarii\ e superior, esta. ":lnaes, livres Ott 
a.nnos c o a.luruno diplomado tom tros eM·- equipo.l'ados . 
roira.s a escolher: a clínica, a. milita.r e a de A questão do ensino secnndarlo nli/.> íl. re· 
profes.>or. O qne segue a milita.r, entra solve o projccto; entretanto, segundo ficou 
como offici:tl e gosa da. mesma. considemção dito em outro loga1>, este é o ponto capitul 
ctue os cirurgiões do exercito . da reforma. dos nossos estudos. Parcco ao 

«Sendo o Bra.zil um pu.iz essencialmente projecto que u. simples pass(l.gem da.queHe 
agrícola, segundo a ma.xima consa.gradt• pelo ensino ti dirocÇ<'io das uni.,·ersidades basta á.· 
tem:po, e sendo <t agl'icultura dependente do sua rest:.tura.ção; c dizemos simples pa.ssagem, 
auxilio dos animaes domestiaos, como ex· poi'qua do t'J.cto não se d~acobre a.tt i outra . 
plicar a ausencia de protlssionaos habilitados cousa. Não so lhe di.l.novo plano, não se lhe 
para lhes conservar a síl.utle, Clll'a.r as mo· modifica o systarna. o mecanismo ; elle fica 
lestias c consel'Vara.s raças ~ uo statu quo, isto é . desorgauizado, sophis-· 

«Tão pouco não "teom os corpos de ca.· ma.do, annulla.ú.o, como está. 
vn.lla.rla. do Exerei1o :proftssionaes hablli- Confirmando este assor to, dispõe assim o § 
ta.dos, que escolham o mn.ntonham em Ollta.do 1• do a.rt. 29, qtlC é o complemento do a.1·t, 4•; 
do sa.udc o de vigor, na pa.z; ou na. guerra, 03 « Os exames do 11uma.nidades se1•ão feitos sob 
anima.es que a força ::u•mada emprega no os typos de exames pa.1•cellados ou de Uln.dll·· 
serviço militar. reza, ftcando ao candidato o direito de esco-

e .E' para estranhar que o BrazU se lha.» Isto importa evidentemente Ulllu. trans
deixa.sse ficar em tão deploravel atrazo acção com o prosente, que ninguem defende, 
neste ramo de instrucção profissional S\l-. mas que se não tem tido a coragem do coo.
perior, sem proporciont~.r aos agric\\ltores. demnar da um\\ vez. Pois ê preciso fazcl-o. 
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Em casos como e.:;te oão se tt•::tusige ; corta-se Sim, alti estfio os meios, intu itivos e radi
cerce; do contraPio t•ebcnta. o lJt•uto com mais c:1es . li. onü>ega rml'a e sim]JI.es do ensino 
exhubcra.ncia c viço. O rcgimen de exume; ~ccun{b,l•io <tS uni I'Cl':;ida<Ies não reme.Jeiam 
p:trcollados não póLlc tlecentemonto conti- n:td::t, c , segundo nos parece. só se encontram 
nuar; dc.~<tcrcditou-se por tal maneira o esttt oxerrrpl!Js disto nos Estados Unidos; por toda 
cornpromettemlo tão p1'ofunda.meute o futueo p<u·te est&, a.cccíta. c pmtic••d<t a ui vi.slío 
d:J.s nossas letras, que a propria clcnomi- clas~ic<~ e <J.utoncm:J. <los trcs g1•ilos de en
naç.ão deve desap]l:Ll'Ocel' do nosso ''ocabu- sino. 
Ia.rio escolar. Tr·an~igii.· com cllo é gl'<.Lnde Traüt-S·~. pois, de u ma. m•igint<.lidaà.e do 
ftW!UOZ:1, si mais !liio 8. O que pódo sa lvm- a Pl'Ójccto, c!c cujas vuntv..gcns e utllid;tde pro· 
noss:t instt·ucção ~.ccundo,l•iu. <.?, ,t;cül\da.mcntG ei;;a.mos SQr convcnd,los. Si cstl\ COilYicção, 
a in~Li tn i(.'.âo do rcginJen gymna.sial. poré;n, domina o cspirito do 8elt illustre 

E' pena quo o pl'ujecto nã.o o t rouxesse lJ~ra. autor. cnt.'i.o é o. cJ.so de ::.rLopta.r o alvitre 
nós imitado da. i\Jh·ma.nha.. L:l. 11ão Pl'Ccisa- S llf~·gerido I;elo dírectar dn. Faculd ade de 
l'arn a,.., univorsidàdcs to m<.l.l' cout:~. dello p;u:a Medicina <l:~ B<1.hia., nas segLtintcil modifica· 
flUG S••ja admir[wol<tmente bam ot•g:wb.ado e ~:õ :;:: do <Lt't. 5• : 
proficuo. Emqn:wto pcrmn.necm· no Brasil, «Compete a.i.nda· ás univcrsidadeg: orgn
}J:~ra os osLudos tlc humauid:tdcs, o sys tem" l niz:~r e ma.nteL· annexo <ls f ,LCLl ll:hues d.e 
de 01itudo pot· pontoa e ex.amcs de azar, tet tL·;LS e scioncin.s (reduzidas a um:1 em ca•.ia 
cst;:1r<.i. tudo por tszct•. l1' urgente, é indis- uni ver sidade) um cumo gymna.si:!J coml)leto, 
pcn:;..'l.vcl fund<tt'mos sob-e os , :ostrocos fi uo Set'Yirá <i c pa.dt•ão u.ns. indtitu tos congo· 
desta. g-t•:.tndc b;.mda.lhcir<L da nossa instru- 11<.\l'es exr.1·~uni versitn.rios, Pl'CP<'.mndo soli· 
cção iíroparatoria, o rogimon dos cstttdos darnot:te os c<>.ndidatos·para os cursos S;.t· 
set"iatlo.~ . em curso gymnasit.tl, assente ~ob!'C pedore.~ cl<<3 di.ffemntes fJ.culJ:dcs . Os 
a base cln. revisão <Lis matcl'iC~a cstu<lt1das. O :;pprov-;;dos no cxu.mc 1lna,l, de malinr~z(J. , 
a.lumno c!lcga.rá assim, nr.tm'<Ü ~- insen~ivcl· no,;:> c cu1'so, ohtm·fl.o o cliploma. d•J hachu.rcl 
ruante. <to esp:mtaliw !lu exame élc ma.dm·czilo, em sdenclas c leLtr;.ts, q1w lhes conf~>rll•á o 
quo aJlual de contas dum exame integral. dit'CJto <~ m::.t.I'ic:Jb em rlttftlélUI-11' das l't•cnl· 
Mudem- lhe o nome, si qnizcrem condes· !l<t,,les. 
ccmdol' coro o pC!s.,"tdcl!o cpu •.!pprimo pao~ a -<0 diplo;na <lo U.outo1· em scicncia:; e lct· 
!'!lhos, tios c S<)UPiolws; ma.s inscima.-s8 I) l'C- Ll'a.s ficani. res~1·vadu pam aq r~el !es b:-.clla.reis 
~imcn . Elle não nos ü<w;i. su.blus, cm•!,u.mente, 'lll~ p;•omgl<il'cm e complotarGm o.,; o:~ tudos 
m:!,S dn.r;t aos rapazes, pelo menus, •dgumtl superio1·es tht mesma. l':tculcl:~do . Bmqutmto 
iostrucção; os estudos e exames _p:J,roolla(los não houve!' cnndht<~to3 u. este ul t imo cm•so, 
n1il,) lho~ <lã.o nenhuma. . Ponham,.~o à~ C>tl'ta.s mjo pt'ogt'U.rtll!ia .-;er:i de~do logo o~ tabolecido, 
so!Jro a me;-:.:,, c dcrnons tre-se âós pa.e~ que, .ts f<~c~:ldtttla.s dt> l ottras c scicucia.s se limi: 
si mandttl'OJll u.o gyrunn.sio os filltol; u.os d<!Z ta.rl'i.o lll'OViJ3ot•i.a.m~nto iÍ.!JUOU~ ensino pro· 
n.nno::~, estal'5.o clle::~ pl'Omptos do p reparo.- peàmti.ico oa prepa.rat:n·io.» 
torios aos 16. Ca.·in. um tcr<i. o seu b:J.cttal'el J.!:is a.rll o quo nos parece raciona! e pl'::ltico. 
aos ~ I annos. Isi o quaoto aos quo hou- Fical':L o ensino sucundario sob as vLstas e 
vct·em do começar; e quanto ~~quoHes quo uil·ecçiio da.;; noiversidad03, mas pelo menos, 
j;t deglutiram algumas pa.J•t:cllas do linguas com organiz:v,:ã.o, sysõerua c vid•\ p l'oprin. . 
ou scioncias, a.hi est:t o rcmcdio, indicado CAituO quClr ctue :;cja, pol'drn, do crue urge 
peltL competcncia do Sr. J. Kopke, ha sete li !.Jc J· ~tLr-: wSl·a.dic-'l.lmcme, :fil•mo.ndo r ogea n 
longos t:~.nnos, clcsds qua.nLLo andt~mos ll.ddi· Jll'eccito, ~ dcst&,s injustlficavels prorogo.ções 
ando o aca.ba.mento dosteextrnuho convento do prazo para entn.Hmos numa. situação 
du~ Jer()Qymos: «Bastava que, diz elle, at- deÍinida, qne ponha tm•mo t"!.S cmpl'Cit;1tlas de 
tcnde~do ao escol) o do exame do madureza, I ex.ti. mes, repetid~'s duas e tra~ v;:zes em C!lda 
oxclUissetn do.s provas, qu u o J::cu pl'occ.s~o <muu ; ú , em smnma., ue.~tc calu.mitoso re· 
exige, as mc.turias em que os crHHlida.r.o:J já gimcn rla, pa1·cella par<~ estudo o do ponlo ua,l'::l 
houvesocmobtldoappr·ovução . Sobl'e o.s que ox.a.me . IstlJ est<t h os csph,teela.ndo n. ~oase 
lhes restassem versari:1 vara. esses candida· pl'eciustt em qu e deve assentar o ensino 
tos o exame ; e então, lie duas uma- ou ell es superior c.lo Bmzil. 
sobre n.s ma.te1•las resto.nt.J:s exhibi ria.m hu.bi· 
litação acccita.vel, que o projucto presume, 
demon~trud:l. nos exames p~ll'ccllados, ou 

. nenhuma. habili~u.ção revelariam. No prl· 
moiro caso, a. appro vação teria. sa.~isfeito os 
seus desejos de ma.tr•icula. ; no segundo, quer 
om exame de ma.dureza., quer em cxa.me par· 
cellado, a. reprovação seria no dever dos 
j uizes e em beneficio do ensino superiol'. ~ 

São connexas as Clttestücs da.s gt'tlos, do. vori· 
flca.ção de diplomas estrangeil·<Js ou naci
on ae:;, do exame de estado, e cb dependencia. 
em que L\este ficam os institutos livres· e equi
parados, QSt.'l.duaos ou particulare:i. 

.:\ntes, pol'ém, de outra qua.lquel' conside
ração sobre este ponto C()ffiple:to, r eleva 
nota,r que nos p arece menos conveniente D. 
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·intrj ducção da. lii:ençà entre os nossosgrá.os Em vez de a.s.;;cnta.r sobre estes sãos prin
acadcmicos. Si j;í. temos os doutores o ba.- cipios de razão c <ie 'direito social, tomou <~ 
cha.rois, que veem ca fazer os licenciad()s ~ liberdade de ensino no Brazil .varia. fórma. ~ 
Naturalmente sopbismar os fins e a sel'Íe- a.·~cepção, a tê a.o ponto de a. confundirem o 
ua.de daquellas graduações. Neste paiz das bal'alha.rem com a liberdade de não a.pren
tacilidades ou das exa.ggera.ções, a.diYinha-se der, de não ir á.s aulas, mascal':lda com o 
sem esf'orço que o indiv iduo que apanlta.r 1•ótulo de ensillo livra. Resultado: o eiltu
uma licença om mc4iêina, direito ou cnge· ,d:lDie, !Uho da B<thia., por exemplo, e1oa. 
p_l}a.ria. sel'<i. tão doutor como os outros, .e/ a.luinno da. F<tculdadc do Recife; mandava. 
com esse sal \'O- condlicto, que lho custou :me- matrieula.l'·Se por procurador, c só lêi. appa.
~.;ade do kmpo e um terço de scielicia, sairá. recla em o!JtUbl'o, pa.ra alinhavar os pontos 
por al1i ew fôra com pl~r:O-. p~der de ctnar uo prog1·ammt~. fazer o oxu.me, em que, como 
ou mt,ta.r, de advogar ou ra.bula.r , de con- rogra geral, m•:t approvado. E~ta especie do 
struirou derl'ocar pontes e est1·adas de ferro. ensino livre é indigena, é origina.ria.menoo 

Est:J. . previsão nã.o f>illlará.. Achamos, por b~·azileíra. : não sabemos ue\lit. em outl'<\ 
. -, d lé d . . • parto. 
I~~o; escusa. o, .a m e per1goso, ma1s cs.e o projec~o. clizcmos nós, mantém e de~en-
·P" oducto exo~1co t:ansplanta.do paro as volve aquellc.·· princípios. mas esta.bele-
·nossas academ1as . Fiquemos com os douto- d ~ d .. d ' ~ t. ' · . ffl > 
res e bachareis que já não é pouco cen o o exa~e e c:-;_1><!- o, or ... rans1ge, o e~ 

. d ' d , · . r ecendo soluçao conmhadora. ao problema. da 
O exame e esta o, coo.orme 0 pro,Jecto, liberdade profissional ora os fere desconh ' -

entende coru •JS tres graves problemas da d r t: - · 1 - ' u 
liberdade de ensino da liberdade profissional cen ° a rega ta C?DS tttlclo~a. que too~ o::~ 

d· te · 1' ,. l· t · d E . _.. Estados em mater1a. de ensmo secunda.rw e 
c t c?mpc. nela ~lll "' tva ~s so.a.uos.em superior. A t raosacç.ão est<t .patente na dis
ma.crm de mstrucçao secundaria e super1or. pensa. dos títulos ou diplOina~ para 0 oxe~-

Discutindo a questão da liberdade de ensino, cicio das lH'ofissões liberaes. Alites não .o 
no seu interessante livr o do « Li.heralismo l>, fizesse; antes mantivesse firme e decidida.~ 
-conclue assim o Sr. Emílio Faguet : c Em doutrina, universalmente a.cceita., da exigen- . 
resumo tres concepções : o Estado ensinando cia daquellas provas de ha.bilito.ção; an tes 
aó ; o ensino livre sem nenhum ensino do se _apoiasse na. pt•a.tica. de todos os ~vos. 
Estado ; o ensino livre ao lado do ensino do na.· Constituição 'Suissa., que & consag~a. no 
Estado. A melhor das tres é a ultima., e es- proprio Lasta.rria. que não a condemna, ~~ 
pero seja a. concepção do futuro .:. em nosso Esta tu to Funda.mon ta.l, interpreta.<lo 

Essa é tamhem a.. nossa: ê a que o projecto neste Sentido pelo Poder Executivo, pelo Po· 
mantem e desenvolve. Da. liberdade de eos\n(), der Legislativo e pelo Poder Judiciario da 
porém, traça Lastarria. esta feição funda.- Republica. Esta questão, assim como a outra. 
mental, nas suas «Lições de política. posi- d~ regalia estadual, foi victoriosa.mente elu
t iv<r»: cid:l.da ero discu1'80 de grantle senso juri-

q O primeiro direito da. sciencia. é a indo· dico, proferido ha. dou.~ a.nnos nesta CamaL'<J. 
J!endcncil\, e , neste sentido, deve a lei pe1·- pelo nosso honrado collega Felix Ga.spa~·, 
mittil' a. cnda. um e a todos a faculdade de Sendo assim, nem o projeoto devia. firmar o 
.estudar e de ensinar, sem lhes pôr nenhuma. exame de estado sobre a.quella base condes
restl'icçã.o preventiva ou coercitiva., deve tan- cendente, nem podia exigil-o dos diplomado.s 
ta.r dirigil·os. Eata. liberdade deve existir por faculdades otl!.ciaes nos Estados. Estes, 
·tanto para quem ensina., quanto p:wa quem segundo a Const ituiçã.o Federal, teem com a 
.aprende» . E' uma. concepção radical, miti- União attribuicã<> eumulativa. para legislar 
.. gadll, entret.anto, pelo celebrado publicista. sobre o ensino secundaria e supor ior. Podem, 
neste out ro trecho da mesma obra : «Aiuda. pm·tanto, conferir grá.os . e expeílh· diplomas 
quando, porém, o Estado não tenha o diroito livremente; O unil~o limite que lhes poderia 
·de ensina.r, sua acção é até certo ponto neces- pôr a Uniã.o era denegar-lhes o valimento 
·saria., e póde eo-existh• com a liberdade de fól'a do Estado, ou para. o excrcicio de car
ensino• . gos federaes. No tocante à inetrucção secun-

E ma.ls ade:utte : " Não ha., com efl'elto, daria., -tem eido complo~ a uaul'pa.çM do Go· 
·cscriptor que haja tratado est& questão scien· verno Federal ; elle niio se tem contentado 
.tilicamente, que não reconheQ!l. quanto seria oom .., fiscalização dos re3pcctivos institutos, 
injusto o pouco consenta.neo com o interesse fiscalização cujo dll'9ito se lbo niio pôde dene
collectivo entregar o ensino superior ás fGl'· gar, desde que alli se habilitam alumnos p í1.l'"' 
Ç:\8 dos par~ioula.res, em uma. sociedade que, àS faculdades foderae~ ; elle os t ra.z sujeitos 
por seu estado iutellectua.l, por sua civiliza.· aos seus progratnm<!.S brdios, e até ás minu~ · 
ção, não esteja prep:ml.ila pa.~ ·tirar van- dencias dos seus horarios. · 
tagem da Sl.tpprossão subit.'l. da. n.cçã.o d() Couvóm, ent":etanto, recoo~ecer que o pro-
:E.~ta.do., jecto salva habilmente eslia <llillculdade, con-

Vol , V 2Q 
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stitilindo as univorsida.des com elementos fe- sino livre em todas as faculdades. A necessi- · 
deraes e estaduaes, e por isso lhes attribui• da.de de desenvolvimento do ensino profissio
mos'em outro 'lo"'ar o caracter federativo. nal nesta :paiz não precisa de demonstração· 
Desde que os Est~dos concorrem á formação Estamos, porém, avezados a dar-lhe cara-
das uniYersidades, fi!la por cer~o modo re- cter a.cademico, apeznr de não faltar nos re
solvida. a questão : l}ltes se submettem á spectivos rcgulameníos ~ ph1•a.sc sacramental 
propria autoridade. . . . . do «ensino eminentsmente pratico». Isto 

Mas os institutos de propriedade e I meia- andamos escrevendo a. torto e a direito, ainda 
tiva. pa.'rticular? A. cst~s não ampa.r~ ne- quando S() trata. de m.:tter ia. absolutamente 
nhum preceito constitUCional; a sua ex1steu- theorica. 
cia Só eMontra defesa e apoio no principio da A corrente das iilêas ê pelo ensino pra
libérdade de cnsi:J.o. Os de instru~ção secun liico; <t nossa. habitual exaggeraç,ão das comas
daria., embQra. equiparados, per~c~ão natu- vae logo pondo a baixo toda a theQria. Não;_ 
ra.lmente a razão d.e ser, maxJme aquelles nisto é que devamos imitar os amol'icanos. 
q11e,nascidosdo abuso e a elles affeito_!l,não pu· Ellos não proscrevem os ídeaes da sciencia. 
derem resistir ás contas qua lhes vao _ tom~r nem o cultivo scientifico propriamente dito, 
as universidades. Não e um m.al: ellos estao onde ello deve existir, mas sa.bem dar aos, 
condemnados na. opinião. Q~anto, l)Oréz:n, a_?S seus innumera.veis institutos profissionaes o 
de ensino superior, a isençao de fiscallzaçao caracter ejfectivamen te pratico. Assim, não 
com que os dota. o projecto é uma. especie de fazem academias de eommercio, mas fundam 
homenagem do _pão de Ipth á vi~tima. Seria escolas de commercio, cursos commerciacs, 
mais logico e bberal de1xal-os -..:1v2r; alguns ou esses signíficativo3 business colleges, que 
0 merecem; mas com uma restrJCça.o a.peoas: tanto dizem do norue quanto dos fins. São
que sejam· seria.mente_-Yigiados por_prep~s- centros de aprendizagem, nos quaes se sente, 
tos universitarios. MaiS verdade, m~~s se_rte- se vê, se faz o commercio ao vivo em todo o 
dada nos julgamentos, e elles se ha.btlltanam seu meaanismo profissional, e dos quaes nem 
a restituir a sociedade, melhor preparada, .a sa.ero caixeiros aca.demicos, nem n egociantes . 
nossa. juve?tude, á. qual não se poderia. a~ph~ de béca.. 
car o espirituoso remo(luo do Sr. Lav1sse, Disto pl"ecisrr.mos pa.ra o comroercio, para 
fali\D.do dos bachareis francezes: des jeur~es a agricultura, para a.s artes e pa1•a as indus
gem <Jharmants, mais inflrmes et vides: rapa.- trias, sem nos deixarmos doruiD IU' da orien-
zes enc:antadorcs, mas enfermiços e ôcos. tação exclusivista, segundo a qual tudo no 

. . · ensino deve ser teclmico, pratico, profis· 
, Do que temos dito ácerca da. decad~ncu> da sional. A rea.cçio contra semelhante preoc- . 
instrucção secundaria entre nós, mfere-se cupa.ção começa. a a.pparecm·, e é em do· 
logicamente a. contcstaçõ.o .formal que opp~- cumentoa.nglo-saxonio que vamos buscai-a .. 
mos ao dispositivo do proJecto quo dá á um· Diz um notavel professor inglez: «A neces
versida.de do Rio de JaneLl'o a faculdade _de sidado de descentralização nesta eilphera da 
«organizar mesas de exames de prel!_aratorws v!da. nacional é considera.d:L hoje soberana, 
nas capitaes dos Estatlos, em que nao houver e recentemente a muuificenciu. p articular 
universidade~. N1í.o, nunca. l~efo1•ma.r o e!!- tom dado Jogar a. p~derom se hndar di ver
sino no Brasil e consentir na contumaCia sos collegios o univer:sidades nas províncias, 
deste pecca.do rnorhl, é uõ.o rerormal" nada. especialmente nos gr andos centros manu- -
Bem estamos vendo quo, admlttindo a dua- fo.ctureiros, o que ha de concon•er para ini
lidade de typos da exames (do madureza e ciar urna 11ova. éra do edLtcação superior no 
:parcelle.dos), seria o projMto fatalmente Imperio britannico. Mas o perigo a.ctual não 
ool'igado a. ma.nte1• os segundos naquelles Es- provém tanto da confusão de uma universi-. 
t ados 1 pois que sem isso ficariam elles de dade com uma escola, quanto de sua conta-. 
porta fechada ao preparo nos estudos de minação pelo espírito · technico. (T he 1Vorth-. 
humanidades. Mas o remedio proposto é A-met·ican Revicw, September, i903). 
droga notoria.mf;lnte venenosa, e il. solução do · 
caso é esta: creem os Estados os seus gymna- E' uma. bella institui cão garmanica a dos. 
sios modelados pelos gymnasios universita- cursos livres, equipa.ra.dos e f~tncciono.ndo . 
rios, e tenham as universidades os olhos em linha pal'allela com os cur sos offlciaes. 
sobre elles, nomeiem-lhes "flsca.es, mas flscaes Pagos pelos alulll.nos, elles constituem uma, .. 
que nãl> façam do cargo emprego publiM. das bases da prosperidade ma-terial e soien

tifica. das universidades allemãs, assegurando. 
Ao l ado destn.s disposições, r-m que disco r, o bem estar dos professores, estabelecendo 

damos ,do projecto, outras ha, e são muitas· entre _elles a conaurrancia na luta pela 
quemereaem .. tode o nosso appla.ttso; exem- sciencia. E' um vigoroso incentivo e esti
plo:·a ·creação de escolM profissiona.es pelas mulo para os que teem merito, e ao mesmo 
universidades, e a feição nova dada ·ao en- passo um oorrectivo e um castigo para ój 
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pre~~icosos e incapazes • .:_Não é de origem tado o ma.ts vernaeulo manter a.s antigas 
othnica ou ftlnda.roentàl, ·nao esu~ no sangue ções de « lentes ca.thedraticos e substitutos :.. 
da. raça.; é das . instituições. que se podem Ag)iellas vocabulos nãO nos trazem, em liil
tl'ansplantar ·de Pa!Z a paiz. As da.quella guagem corrente, a accapçã.o com que figu
outrlt na.tureza, na.o; no qnot•cr i mitnl-as ram no organismo. llniversitario a llemio. 
perde-se tempo e esforço. Uma inj11stiça consagra o § 2° do art. 42, 

O Sr. Le Bon a..clla. preciosa a instituição,. Diz elle : « Os actua.es amc!liares d o · en~ino 
o lhe tece os segumt:JS gabos : «Nossos visi- . que houverem prestao.o provas de capa.ci
nbos descobriram o segredo do ohri<><u' oi d;l.do, om concurso, para os cargos que 
professores das Faculdades a se interessa.1·em oltcrccm, serão dech.rados docentes livres, 
pelos seus discipnlos. A fórmula é muito com todas as rega.lia.s quo a estes compe
simples : são os alumnos que pagam aos pro- tem 1». Trata-se,evidentemente,do proparaâo
fessores, e como p&rn. cada genero de estudo res nomea.dos por concurso. Ora, desta classe 
ba. muitos professores livres, o alumno va 0 sa.hiram muitos dos mais distinctos lentes 
ao que melbor ensina. A concurrencia. actuaes da Faculdade da. ~a_!lia.; aos prepa.- · 
força o mestre a occupilr-se cuidadosamente radores na.s mesma.s cond1çoos deve caber, 
doa sous discipulos. Klle sabo que somente oa reforma, pelo menos, o accesso ao posto 
·quando houver r eunido um gr~nde numero de lentes substitutos, 
.delles, e publicado trabalhos pessoaes, po- De aiouns pontos mais, como a jubilação 
.dará ser chamado ao posto de titular de de professores, e de outros de menor monta, 
uma cadeira impor tante, cuja. principal noderia. occupa.r -se 11. Commissão, si já. não 
renda em todo caso consistil"<Í. nas rah·ibui- ?ôra mistel' terminar . Ella o fará no deba,te 
ções pagas IJelos alumnos.» do projeoto, offerecendo-lhe as emend~ts e 

E a.careacenta., parecendo escrever para. 0 modific~ em que a.ccordarem os seus 
Brazil : «0 professor das nossas Faculdades é membros. E poremos remate a oste fa.sti
um funcciona.rio de vencimentos fixos, que dioso trabalbo, trazendo á Cama.ra breves 
niio tem nenhum inte1·esse de ca.pdvar o e!!- considerações a propositu dos vencimentos . 
pirito de seus ouvintes,)\ Entl'e nós ha feliz- marcados pela. ta.bett 11. d o projecto aos lente·s 
mente excepções cte honra., G substitutos das u11iver~ida.des . · 

A esto sy5icma de ensinofaz·se, entreta.n- Quando o nosso honrado collega. Augwto 
to, aqui a. objenção de que o alumno não de Freitas, tão provecto jurisconsulto, quanto 
abandonará o ma.o cathedratico pelo optimo parlamentar distincio, sustentou nest a ca
docent.e livre , porque aquelle será. 0 seu mara. a idéa de que os lentes das faculdades 
examinador. Não; segundo o mecanismo jur idico.s dev ia.m te1• remuneração .inferior 
do pl'ojecto, nem mestres nem discípulos aos das ftculdades medicas, ouviram-se mur 
}lOdom saber de antemão qual a composição murios de toda p arta ; entretanto, S. Ex. 
dos jurys de exa.me. Um embara.co mais defendia. uma causa. justa, e devia. ir mais 
serio ll1e enxergamos, e o diremos a.qu1 para longe, a.ffirmando lluo, atê dentro das ulti · 
esclarecimento d!l. Camam . o ensino livre mas, urn lente de cllnica. medica, ou cirurgioa, 
na Alle manlla. h a1t1'C grande parte da vida. obrigado á. lição cliat•i a. no llJspital, além da.s 
na fonte d~ contribuição dos estudantes es- · tres semanaes na cathedra, não póde per· 
tl•a.ugeiros. Na Universidade de Berlim, por cober h onorarios jgua.ea ao do l ente, por 
exemplo, hi!. dous mil alutnnos estl'&ngoiros · exemplo, de pathologia gel'al. Isto é de 
nas out1~as universidades, em aranues 0~ praxe em outros paizes, e o Dr. Alfredo 
)equenas cidades, observa-se o mesmo facto Brito, na Memoria Historie(). citada, pondera 
c nã.o é só alli; na Suissa. elle se repete e a este proposito: c SI quizerem attender á 
ainda a.gora. lemos que o a.nno passado ,{a.s· t•igorosa equ\da.de na. Ol'ga.niza.çõ.o de nova. 
quatro universida.des belgas, numa. 1,opulação ta.beUo, desde que os vencimentos dos pro
de 5.000 estudantes, figuravam mil estra.n- fessores de cursos theoricos fossem elevados 
geiros. Nós não .podemos contar com essa a. 9:000$, o~ que teem labora.torio.s a. seu 
elemento; mas nem por isso devemos esmo- cargo de'Ver1a.m perceber 10:800$, e os <lo 
l'ecer na exMllen te tentativa . clinica 12:000$000 . ~ 

Mas não sabemos si a Co.mara. propenderá. 
Dispõe o§ 1• do art . 12 que o « rei tol' po- para esta opinião ; o que sabemos é que o 

derá ser um professor em actividado, um projecto tlxa. vencimentos iguaes pa.ra. todos 
pro!essor jubila.d?•. _ou pessoa extl'anha. ao os lentes, com va.nta.gem maior para . os da. 
enslDO». A Commtssao nao dá o seu apelo á. Universidade do Riú (9:0'•0$ pa.ra. este~, e 
parte final deste di.spositivo ; e do mesmo 7:800$ para os ou tro1:;). A Com missão . pro· 
modo. pensa. em relaçã.o áS novas denomina-. porá. a igua.ldade para todos ;· o quanto aos 
de « professor ordinario e extraol'ilinario •· l:lubstitutos, nã o ê possivel que se ma.ntenha.m 
croll.das no o.rt . 10. Parece-nos ti1ais a.cet•- com o miugua.do vencimento de 4:800$QOO. 
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. Se~und.o pensamo~. não . deve ser o seu p:1pe1 
reduzido « 11 substituicão dos loates nos sens 
impedimentos tcmpora1•ios », mas obrigados 
:'\OS cut·sos complementares quo llte.i furGffi 
dosignil.d:Js, o a. auil:iliar os tt:a.balhos pi"a
ticos o as uomons,rações oxper1montaes nas 
c:.-.oiciras quo o exigirem . . Nestas condiçõ0s 
lhc.:i pt'Jpõl'omos o vencimento de 6:00:>fJOO. 

J~ a.qu! csf.á o nos~o })arcccr. Lança.tlo som 
pro.;ccopaçã.o do nenhuma. cspccio, será. ellc 
um trabalho sem valia., mas é obra de con· 
scienein e de bo:~. vont:l.de. Na.da. presumi
mos delle ; a experioncia nos ensin~~ que em 
matel'ia. de rcform:ts, como esta, nada S!l.
tisfaz a todos, porque c:J.d~. q,ua.l tem o seu 
plano, ou, pelo menos, a !Sua. Idéa, que julga 
vencedora. O que nus e.st.á., porém, bom dea
tro da. alma de brasileiros é que o nosso en
sino carece de lei, porque não tem nenhuma; 
está. ;i. tô:J., som orientação e a-e. U!.I ~.rsa 
Ninguem lhe é senhor, nem servo. E um' 
verdaueil'o cão sem dono, si a Ca.ma.ra nos 
consente a crueza da pbrase . Nesta situa
ção,' t raz: lho o projecto Ga,stão da. Cunlw. 
alento e vigor, vida. e lei. A Commissão 
applaude a sua iniciativa., e pede á, Cama.ra. 
que o adopte, convencida de que bem mere
cerão da. pa.tri?.. o Parlamento e o Governo,si
como fizeram pa.l'a. a. outra., lançarem os fun, 
damentos desta verdadeira. a. venida. intelle
ctual, aberta. do norte a sul do patz, parare
ergtil)llento, florcseen~ia. e expansão cfa seien
cia e das leitras brasllem\s. 

Sitia. das Commissõos, 2 de julho de 1904. 
-Satyro ·Dias, p1•osidente e relator. 

Addi!ivo ao 1Jo!o em sepm·ado sobt>e o p1•o}ecto 
n. 157, de 1903, g11e institue cinoo Uni
versidades no Brazil. 

Do accordo com o que deliberou a Com· 
miss.'í.o, em selMG do 2õ de julho ultimo. o.tro
reço á discussão ns seguintes conclusões 
sobre o ensino suparior o secundario: 

A Commis~iia a.dopta. o regimen univerei
ta.rio para ·o !mino superior, emittindo o voto 
de quo seja elle apphca.tlo desde já As facul
dades federaes, ás qua.es serão conferidas as 
reg·alias da. personalidarle juridlca e da auto
nomia administrativa, didactica c disci
plinar. 

cando extincto otypo do exames p~rcellados• 
e em vigor o systcma da exames do madu
reza. para admissão dos alumnos .nos curso.3 
superiores da. Republica. 

Sl.la. das eo~ioissões, 17 de agosto de 1904. 
-Satyro Dias. 

N. 157-1903 

o Cong1•asso Na.ciooal resolve: 
Art. 1. • Ficam instituídas no Br:•zil cinco 

Universidades com séde nas cidades do Rio 
de Janeiro, S. Pa.ulo, ·Bahia, R~cife o Bello 
Horizonte, gosando cada. uma. della.s da :per
sonalidll.de jurídica e de autonomia admi
nistrativa. dil.lac~ica. e disciplinar , sob a. -vigi
lancia. do Estado. 

O Esta.do exercerá (>Sta. vigilancia. sobre :1. 
Univel'!lidade e cada. uma de suos Faculdades 
por intermedio do reitor, nomead.G pelo Pre
sidente da Republica. 

O Governo Federal deverá., outrosim, 
quando julgar conveniente, proce.der ~ \liDa 
inspccçõ.o rigorosa em ca11a. Umver.stdad~, 
designando pa.ra. llS~e ftm um fnncmonarw 
graduado do Ministerio da. Justiça. 

A este delegado serão franqueados os liTros 
de cscriptura.ção e fornecidas todas as infor
mações sollcitad:1.S para. que · possa fol'ma.r 
juizo exa.cto ácerca do estl.do financeiro da 
Universidade . 

Art. 2.• O r aitor de cada u niversidade, 
bom corno oá professores ordinarios, os extra
ordin:u•ios encarregados de cursos perma.
nentcs, os directores e vice-directores das 
Faculdndes, quando nomeados pelo Governo 
Fodera.l, perceberão vencimento~ pagos pelo 
Tbesouro, constantes da tabella nnnexa, n. 2. 
O Congresso Nacional· consignará annua.l· 
mente DO orçamento do Minlstel'io da. Jus
tiça c Negocios Interiores uma subvenção 
para cada Universidade, do accordo com a.s 
exigcncias do ensino nellns ministrado, Esta. 
subvonç:io não poderá jamais ser diminuída, 
devendl) cadn. Univel'sidade · applicar as 
sobras que aput'ilr da. renda do seu patri
monio na cre:\ção de novos institutos de en
sino ou no aperfeiçoamento dos existentes •. 

Art. 3.• A Univo1•sidade do Rio de Ja
neiro a. brange1·á cinco Faculdades, sob as 
seguin'tes denominações : Faculdade de Let
tras, Faculdade de Sciencias, Faculdade do 
Me!lici.na, Faculdade úe Direito, e Escola. d u 
Engenltal'ia.. · · 

§ 1. o .As Universidades do S . Paulo, Re
cife, Bahia e Bello Ho:rizont.e ser ão proviso· 

A Commissãu entende que, ainda quando a riament e incompletas, constituidli.S pelos 
Carilara. resolva. coitfia,r o ensino secund~rio institutos de ensino superior que o. União 
á. direccão un'iversarita.ria , deve olle ter or- actualmente mantem naquellas cidades. 
ga.nização indep!mde..~te, sob o reglmen 1le J· Poderão, tod11ovia, desde já. incorporar-se a 
estudos seriados, em cursos gymilnsiaes, fi. .ca.da o lUa deUas os instit!lt.os de ensino se-
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c11ndario o superior manlídos pelos Estacl~_l !r 9.• Cc.ntmctar fóra, do paiz profi~!lonaeJ 
de S. Paulo, Bahia, Perna.mbuco e Mina~ rutrangeiro.J para. auxiliares do on~ino ·0 u 
Get·aes, si os respectivos governo;; accorJa..:. mesmo · p:~.ra. professores, quando no Bra'l.il 
rem em coneort•cr com lt.il d\!spez;as noccssa.- não forem . encontradas pessoas com· as uo-
rias ;i. mo.nutcnção Ü!)SS<JS institutos . co3sa.rias habilita.çõos. 

§ 2• Fica. tran~forida para. a cidade de § 10. Prover do pe~soal c material do en
Bello Horizonte a. Escola <[o Minas de Oul'o sino as bibliotllocas, scor . :taria~. la.oom
Prcto, ~ {1ual serão a.nocx~llos curso~ de torios, ga.binetcs o ma.is dcpoudcnchls da3 
agronomia, zootcchnia. e veterinaria. di vcra.s Faculdades o institutos tle ensino quo 

§ 3. 0 Os bacharcis em lottr·us sor•ãQ. om lhe são subordinados . . 
igualdade de condições pl'eferi tlos por oc- § 11. VcrifiC.'l.t' as habilitações dús pro 
o:\Sião do p1•ovimonto dos cargos pubi1WS. fissionn.c3 _diplomados por Faculdades <;st!'an
Serão,outrosim, d ispoosadosdc concurso pa.l'a geiras ott por Faculda.de~ c e~c)la.S l.lra.zi4 
o provimento nos cargvs de p1•aticante~. leiras o quo queiram exePcer a p1'ofi:1são uú 
a.manuenses on escripturarios nM r apar- Brazil. · 
tições public~s . Quando concorrerem dous ou § 12. Vcrific;\r ns hahilib.çõe:> dos pl•ofis~io
mais ba.Cllareis, se~á preferido aqucllo quo, n o.es nã.o cliploma.do,; ·e c1ue queira.m c~erccr 
durante o tiro~inio nnivonit:l.rio, tiver ob- niJ Brazíl as profissões de medico, pharma
tido melhores notas. coutico, dentista, parteim, aclvogaclo, enge-

nheiro, ag1•ímensor e veterinario. Art . · 4. a As u oivor :>iu;\des tet•ão por 
funcção: 

§ 1.0 Ministrar a in.;;trucção secunthl·ia. e 
su perior por iutermedlo tle suas Fa.cultlades, 
tendo em mira dar ao ensino um cuo!.lo em i· 
nentemente pratico e profission:~.l, c Jl!'O· 
movontlo ao mesmo tempo, por um c.itlmulo 
bem condn:tido, pcli.l. emulação e dis_tr·i lmição 
de premio3, o pl'.:>grcssu das scicncio.s no 
Bl·azil o a constHui~ii.o do uma.Jit~ratura. 
scientifica. nncionttl. 

§ 2.0 Dispor so1Jre o mod(} pelo qu:~.l devo 
~er dttdo o e nsino nas diversa.s faculda.dos, 
aCI.optando os metllodo.s mais etlicazos e ca!l
feccionaudo os r3Spectivos regulamont.>s . 

· § 3. 0 Prmnovc L' as reforn!as o mell!of:\· 
Jl}Cntos que se tot·nem ncco..-..ml'ioa ao ensino 
submottondo-os á apl'ociaçilo e ::mtm·izuç:lo 
do Gov-ol'oo, dosde ([Ue exij~m augmento <lo 
dospezas por parte da Uniõ.o, 

§ 4.• R.espondm· a e:>nsultas e pctlidos de 
informaçõ~s que lue foro tu dil"igidos po1• in· 
terroeclio do M!uistcrio da Justiça o Negocios 
Interiores sobre a.ssumptos que :;e refiL'u.m tls 
sua.s funcçõ~s e intuitos. 

· § 5. • R.eceho1' ~. s ubvenção "rotadl. pelo 
Congresso Nacional e as dot(I,Çõe.s que l!JC 
forem coucedic.las pelos Estados ou mtwici· 
:pios, lJem como os donativos p:~.rticulares. 

§ 6. • Zelar pela consérvação o progre;.;ivo 
augroento do sou patrimonio . 

§ 7.• Orga.nizt\r· annualmcnte, de aoool'do 
com a l'end3. do seu patrin.otüo c com as 
subvenções r ecebidas, um orçamento deta· 
lhado pal'a ca.tla Fa.cultlél.de, attl'ndondo á! 
nece;;sidades do ~nsíuo em cada. uma. dellas 
e a:ela.r,do pela rigorosa. obaornncia deste or
camentQ, 

§ 8.• Indicar a,o Governo os nomes dos pro· 
ftssiona.os que devam ser providos nos cargos 
de profeSsores. 

§ 13. Organiw.r os programmi\S de ensino 
do humanicladol na. confot•midade dos quM1il 
deverão ser feitos os exames de prepara.
tor ios. 

§ 14. Verificar as lmbilitaçõe ; dos ~lumnos 
quo o;tudarem hum:,nida.dcs no Distri~to 
Feder.:1.l o dos candicl>ltcs á matricula nos 
cu r·sos superior<:s das Univnrsit!ades. E:;ta 
vcrificaÇ'ão competirá :t cala. UniYorsitlv..dc 
nv respectivo Estado o ií. Universit.!(Ldo do 
Rio tlo hn\l iro, no Districto Fodel'~l. E;b 
ultima poder<~ iguahnontc organiz~r m•3saa 
•lc examos do pt•op:m:~tol'!os n ~•.s co,pHaa.~ dol 
Est!v.los em quo não houl'l)r Uni vor~idn.dc . 

Art. 5." Compete ainda tis UnirOL'.'; ida.dcR 
logu q ne a l'illldtt do;.; rc:;peo Li v o~ p:1trimo • 
oios o pcrmitta.: 

§ !.• Org1nizat• o mantet• uma ot~ mtli!l 
escolas propa.l':\torlas lutcrmcdia.-das entr·c 
a cscl)lo,primaria. c as faculdu.do5 de le ttr:ls, 
e nas quaos oa a.lumnos habilitndos em ln· 
strucçi.ío prim:\ri:l. pcossam ~c 11rep<J.t':lr va.ra 
o exa.me de admissão n:r. Facul1.'1dG dJ 
Lcitru.s. 

§ 2.° Crc;:w c manter n:.s E;ta.do3 em · que 
não exist(l,m Univ:ersilla.dc3, escolas pro tl.s· 
sionaos, do orga.niz;:1ção modosb, providas , 
por•êm, do possua! e mutel'ial necessariod ao 
ensino pratico ·que nellas. deve ser minis-
trado. · 

Art. a.• As ' Universida.des conferirllo di· 
ploma.s dJ lln.charel em lottras, de bachare l 
em sciencias ju:·idicas e sociacs, do e~ge_ • 
nho iro clvil, do esgenhoiro iodustTia.l, dC 
engenheiro de minas. de engenheiro Dgrono· 
m :>, de a.grimensoi', de doutor em medicina, 
de cirurgiii.o dentista. e do pha. rma.cetltico. 

Além deste3 diplomas, poderão · ellas, do 
a.ccordo co:n estudos espoohM ministrados 
em sua.s Ft\culd:.tdos, confet•ir outros, de or· 
dem scicntillc-1. Ott Uttet•a t·ia. 
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·. ·conferirão. outrosim, titul.os de liccncia:<Io ·.v. Pelo ma.teri.a.l de ensino, a.c~ua.1mente 
em ml\dicina, jurisprudencul., engenhar1~, existent!l nas Fa.ouldades e institutos a.bra.n
pbá.rmacia., arte denta.ri(\, partos e veter1~ gidos pelas Universidades. 
naria. . VI. Pela importancia das multa.s est ipu-

:Art 7 • Nio~I,uem poderá exercer no Iadas na. presente lei. · · · 
Bra.ziÍ a.s • proftssoes de medico, engenheiro, VU. Pelas taxas de exames pagas p elos 

. advogado e pharma.ceuti~o, nia.gist;r-ad.~ , den- alumnos e palos candidatos a. exames de 
tJsta., agrimensor, partetra, vetermarto sem prcparatorios. 
ter habilitações provadas perante uma das Vlll. Pelas taxas de ox.ame de est ado. 
Univarsida.des federaes. Para a pl'ova. dessa IX. Pelas taxas de exame de habilitação 
habilitação não haverá. mister titules nelU para os docentes livres. 
diplomas expedidos por Faculdades e escolas X. Pela quota de 20 •/o deduzida das t o.xa.s 
nacionaes ou estrangeiras. A posse destes de matricula e inseri peões pagas · pelos aln
títnlos conferirá, todavia, vantagens aos s&us mnos da Universidade em todos os cursos 
portadores. officiaes e livres. 
· § 1.• Fica. insthuido o exame de es~ado XI. Pela taxa de fJ•equencia. da. lJi blio-

para a. verificação das habilitações dos pro· theca. 
ftssion a.es diplomados ou nã.o que quetram Xll. Pelos emolllillentos especiaes relati-
e:xercer as referidas profissões no Brazil. vos aos diplomas e títulos concedidos pela 

§ 2.• No exame de estado as commissões Universidade. 
examinadoras serão compostas de cinco · 
membros, no minimo, designados pelo reitor; XII!. Pei:> produeto da venda de impressos 
.serão iempre presididas pelo director ou (programmas de cursos, lista d.e alumnos, 
vice-d.irector da respectiva Faculdade e o regulamentos, etc). 

P
ro<lesso de exame não poderá. ser iniciado XIV· Pela. taxa de r egistro de titules e 

d d 1 d lieença.s. 
sem a presença do reitor ou e um e ega 0 XV. Pelos emolumentos especiaes, relati· 
de Stla. inteira confiança.. 

§ a. • Aos proftssionacs diplomados por 'VOS a. quaesquE'r títulos de nomeação expe-
uma. Universidàde federal é facultado o dldos pelo reitor ou pelo~ d!rectores das 
direito de presta.r exa.me de estado perante Fa.culd.ades · 
a · mesma. Universidade ou pera.nte uma das XVI. Por emolumentos espeda.es relati· -: 
outras. vos a certidões, guias de tr·a.nsferoneia de 

§ 4. • Os proflssionaes estrangeiros, diplo..., uma Universidade para outra., cartões da 
ma.dos ou não, só poderão requerer exame legitimação; ciloderneto.s de curso, 
pe estado depois de obtida a respectiva carta As contribuições diversas a q11e se refet•e 
de na.\U.ra.lização. . · ·- o presente artigo constam da. tabella. o.n-

Art. 8,0 As Fo.culdades e escolas de 00- nexa, sob. n. l. 
sino superior fundadas por iniuiati'Ya pa.rti- .Al•t.. 10. O patl'imonio da. Universidade, 
eular ou pelos governos esta.dut~es, bem como bem corno sua ronda., deduz idlls as quota.s 
os estabelecimentos equlpa.rados de ensino indispen,13avois para acquisição dos predio.t e _ 
•ecunda.rio, funccionarã.o livremente sem rio material necassat•loa ao onsino, set•ão 
ftsc~lização por pe.rie do Govct•oo Federal. comor~idOB em tltutos d~ divl!l.a. pubUea !a-

Ser-lhe-hão mantidos os privilegias de que dernl. Farão apenas excopcão a essa. regra 
gosam com respeito á concessão de títulos e os donativos com prescripção contr o..rla. exa.
diploroas, os · qnaes, no emtn.nto, sO dll.l'iio ;•adu. no t ermo de doaçã.o. 
direito ao eJ&•ci cio profissional após a ap- Os t itulas de renda. e os bens immoveis 
provaçã.oom exame do estado, feito perante per tencentes a.o patriroonio de cada Uni· 
uma·das Univ-ersidades federaes. 'Yersidade serã.o isentos de todo e qualquer 
, Art. 9,° Cada Universidade terá um patri· imposto, assim ta.mbem <J material de . en~ 

monio, que. será. constituido: sino importado para os cursos universí· 
. I. Pelos donativos e legados que lbe fol'em tarios. 
feitos, os quaes serão isentos de impostos. Art. 11. Será conSignada annnalmente 

li. Pela. subvenção votada pelo Congresso no orca.mento do Ministerio da. Justiça uma 
N~cional e pelas dotaçOe!l concedidas pelo8 verba. pa.ra. a iostituíção de bolsas de estuda 
gov:ernos dos Esta.dos ou rounicipios. em proveito de alumnos pobres que se te 

m. Pelos predios de pl•oprieda.de da nha.m distinguido por seus meritos e boa. 
. União. ~m que funccionam actua.lmeote as conducta.. Estas bolsa.S, em numero ·de 32, 

Faculdades e estabelecimentos que passarem serão distribuídas em partes iguaés pelas 
a .fazer parte da. Universidade. Faculdades de ensino superior, &endo de t)re· 

IV, Pelos predios que o Governo da Uniã.o ferencia. concedidas aos alumnos dos Esta.
ou ,dós Elitados .puderem ceder para a instal· dos om que não houver Universidade· e que, 
laçio das novas Faculdades. pelas condições precarias de suas finanças, 
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, não possam consignar em seu orçamento versidade e bem assim o das secretarias · das 
fundos para 1a.l fim . · faculdades ; 

Art . 12. cada-Universidade será dirigida IX. · · Nomear, demittir e · licenciar os 
por um reitor, de livre nomeação do Presi- directores, professores e demais pessoal das 

. dente da Repnblica., assistido por um con- escolas fundadas e mantidas pela univei-si-
selho. dade, na. · conformidade dos l'espectivos re-

§ 1.• O reitor poderá. sor um ].WoCessor gula.mentos. . 
em acti'vida.de, um profesl!()r jubilado, ou X. Conferir os titulas de docentes livres 

c·pessoa estranha. ao ensino, dispondo, "J.lOl'êm, aos profissionacs que se most rarem habili· 
· de alto valor moral e sciectitlco. S1 a sua tados nas provas ue capacidade exigidas de 
·escolha reca.hir em um professor em aetivi· accordo com o l'egulamento de eada. facul· 

. da.de, ficará este dispensado do serviÇO de dade . · 

. exame o da fl·equencia á.s sessões da Congre- XI. Organizar a.s mesas examioa.doras que 
ga.ção, na respectiva. Faculdade. devam julgar as habilitações dos candidatos 
· § 2.• Haverá. um vice-l'eitor de nomeação a exames de propa.r<>torios. 
do Presidente da Republicct, o qaal substl- XU. Visitar com a ssiduidade as diversas 
tuirá o reitor nos seus impedimentos. faculdades Pll.l'a. verificar o mo1lo por quo 
A nomea çlio do vice-reitor deverá. ·reca.hir funcciona m, chamando a. attencão dos ras
em um dos membros do Conselho Universi· pectivos directores para. as il•regula.rida.des 

,·tario. notadas e levando o facto ao eonbecimento 
Art. 3, o o Conselb.o Universitario será do Conselho Univel'Sitn.rio quando deste de

constituido pelo reitor, pelos directores penderem as providencias. 
e vice-dlrectores de cada. Faeulcla.do quo on- XIII. Convooa.r o1•dinaria. e extraor dina
trar na constituição da. Univel'aidade e por ría.menta o Conselho Universital'io e a as
um representante de cada ~tado, municipio sembléa ger al dos professores de ca.da facul-

. - dade . . ou a.ssocut.ca.o queconcorrel'em para. o patri- XIV. Advertir e admoestar verbalmente 
monio da. Unive1·sidade com uma consignação 

.. a.nnual nunca in feri o r a. 20:000$000. ou por escrípto os professores e docentes, 
chamando-os ao cump rimento dos deveres, 

Al.'"t •. 14. Além da.s a.ttribuições, qlle serfio quando por sua. conducta. dentro ou fOra 
cliscriminada.s em l'egula.mento especial, com- da Universidade, ou por s6us eseriptos, of· 
pete ao reitor: fendam o decoro da pr ofissão ou deem 

I. Representar a. Universidade para. t odos occa.sião a escanda.los pubUcos. Si a s itnples 
· os effeitoa d a lei . admoestação niio produzh• o desejado effeito. 

li. Corresponder-se corri o Governo Fede1•al o reitor levará o facto ao conhecimento do 
para rcsponaer ás consultas e pedidos de in- Conselho Universitario. 
formações e para inteiral·o do movimento da XV. Impor o.os alumnos, que tenha.m com· 
Universidade e dos factos mais notavois que mettído as faltas previstas no regulamento 

· neUa oceorrerem, univel'Sitario, as penas consignada.<J no 
HI. Pl'ovidencíar,deniro da orbita das suas mesmo regulamento a.tê a de suspensà:o por 

attribuiçõeg, ou roclamar do Conselho Uni- um somestre. 
ve1·sital"io providencias para os fn.ctos il•regu- X VI. Recebet• do Theso11ro Na.ciona.l as 
la.res levados a.o conhecimento do Ministro consignaçõos votadas pelo Congresso, as 
pelos cornmissarios do Governo junto ás Fa- qua.es lhe deverão ser pagas em quotas bi· 
culdades. · mensaes. · 

IV. S11'bmetter· á. approvação do Governo, X VIl , Reeebe1• os donativos feitos á. Uni• 
no começo de cada. anno, o orçamento das versida.de. 
despezas da Universidade, organizado pelo ·XVIII. Conferir, por proposta do. raspe-
respectivo conselho ; otiva Cong1·egação, os predicamentos de pr o-

. V. Apresenta1•, no fim de ca.da. n.nno, um 1'essor ordinario aos professores extra.ordina.- -
relu.tor1o. dando conta. do modo pelo qual rios, que tenham obtido grande notoriedade 
foram a.pplica.das as v arbas concedidas pelo pelo seu caracter e valor scíentifico e cujo 
Congresso Nacional ; ensino tenha a.ttrahido muitos alumnos lt 

VI. Dar execução ás deliber.l.ções do Con- Universidade. 
gresso Universitario c das congregações nas Taes Ill'edicamentos dariio a. quem os po&-

. ·diversas faculdades ; suir o direito de usar do titt,Uo de professor 
· VIL Fhca.lizar a. receita a , despeza. da. ordinario, de fazer parte da Congrega.cão a 
, universidade, fazendo executar as tabellà.s de ser eleito pa.ra os cargos de director e 
orça.mentarias v otadas pelo respectivo con· vice-director • 

. selho; Art. 15. A secretaria. da. Universidade · 
Vlll. Nomear, licenciar e demittir o pes- terá. dtias secções, uma. de expediente e outra. 

: · SGal da. secretaria. e da bibliotheca da uni- de conta.bilidade, que seria dirigidas respe~ 
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etivament.e por um secretario o um tbeson
roiro, nomoados pelo rei to r em cada Uni ver
sidade. 

§ 1. o O thesoureiro só poderà tomar possa 
do cargo depois de prest:w a fianç1 arbitrada 
no regulamento umversitario. 

§ 2." Ambas as secções da secretaria. tarão 
pessoal de accordo com as exigoncias do ser· 

. viço, competindo ao reitor a respectiva. no
meação. 

§ 3.0 O secrebrio accumulurá as funcções 
do secretario úo Conselho Univcrsit:nio. 

Art. 16. Ao Conselho Univorsit,at•io com
pete: 

1. Dirigir o pa.trimooio da. Uaivorsida.do, 
resolvendo todas as questões ceonomicas que 
se susocitar em. 

II. Organizar a.onualmeate o orçamento 
geral d::t. Univc!'sido.de e mn orça.mento de
talhado para. cailo, facu ld:.tde. 

1Il. Auto1·izar dGSpezas extraol'din:.trias 
que se tornarem IH'ecisll.s no corrm· úo a.ono 
e não tenham si.do. previstas na.s ta.bellas 
orça.monta.rias. 

IV. Fixar os vencimentos do pessoa.! da 
Universidade que uão for pago pelo Tli&souro 
Feder~! ou pelos governos estaduaes. 

V. Autoriz<w o roito1• a adcantar aos 
alumnos pobres, que tenham obtido appro· 
va.ções plenas nos dous primeiros annos de 
um ourso supet'ior, as qna.ntia.s neccasario.s 
p~u·a. pagn.mento de matriaulas e taxas de 
exames a. tê o 11m do tirocínio 4\Caclcmi~o. 

Aos alumnos menores, tal omprr.stimo só 
pocl.crã seL' feito a requerimento do pai ou 
tu ror. 

O re'itor pl'Ovitlenciarlt para que a Uni
versida.de Reja. indemnizada das quantias am
prostadas dentro dos t1•es primeiros annos 
volvidos após a formatm·a do de,-odor. 

VI . lndic<u· ao Guvm·no o.~ nome~ dos 
pt•ollssiono.es quo dovom ser providos nos car· 
gos do professol'es Ol'(Jin~\rio.!l a o:d.raol'Üi
narios; 

VIr. Tomat· conhecimouto e j1llgar os 
reaursos que forem interpostos sobre a.s re
soluçues das congregações e dos dil·ectoras 
das di vergas faculd11.des; 

VIn. Tomat• providencias a. proposlto dos 
factos e occurroucias levados n.o ~eu conhe· 
cimento pelo reitor ou pelos directores das 
faculdades . 

IX. Suspender 0: execução ele um ou ma.ís 
cursos e mesmo d& todos os cursos de uma. fa.· 
culdade , quando o exijam a orclem, a disci· 
pllna e outras circumstancia.s do momento. 

X. Impor penas disciplinares aos p1•ofes
Jiiores e docentes e commutar as penas im
postas aos alumnos pelo l'Oitor ou pelo t1·i· 
bunal disciplinar de cada. fu.culdadd. 

XI. Introduzh• noa regulamentos espociaes 
a cada. factddade as moditl.ca.ç~ões proposta.a 

pelas respectivas congregações e que mere·
cer~m sua approvação. 

XII- Resolver sobm o augmen to do nu· 
mero de proCessoi·es extra.ordinarios em uma 
faculdade c sobre a. supprossão das cad.eira.s
que vagarem, qu~odo taes medidas foram 
propostas pela. respectiva Congregação ; 

XIIf. Resolver, sob proposta. da respectiva· 
Congregação, a creação de cadeiras novaa· 
ou de novos cursos permanentes, feitos por· 
proressores edraordinal'ios, bam como t~< 
tmnsformação deste~ cursos e:n cadeims re
gidas por profes~ores orJina.rios,depeude ndo, 
pot•«.lm, t.a.es rcsoluçõus da. a._pprovaçiio do· 
Governo, qua.ndo acca.rretu·em augmcnto dn· 
despeza. pl.ll:& o l~stado. 

X. IV. Fundar e manter, dando organi
zaçio que se lhe afigura.r melhor , escolas 
prepa;ratoda~ e profi~sionae~. iostallando da 
preferencia estas ultimas em Estados, cujos 
govel'nos se pl'csteru a concorrer com uma. 
parte di\ dcspczl\ nocessa.ría n.o respectivo.· 
custeio. 

XV. Commissionar profossJrcs para a:p (rt'
feiçoa.rem seus estudos no est1·angeiro, c om
petindo·lhes duranta a commissã.o o venci·. 
menta integra.! do seu cargo. 

XVI. Autorizar o reitor a. contractar pro
fisxionaes estl'angeiros pal'a ax:crcetrem OS· 
cargos de auxiliares do on:;íao e de professo-· 
l'e~, de contormida.do com o dispostono § go. 
do n.rt. <1°. 

XVU. Concodm· Yantttgens especiaes a nm. 
profussor do faculdade congeno~c. par.<~ 
a.ttrahil-o, uesdll que, pela. excepcional no~ 
meada. a.dquidda nos cursos ou por t rabalho· 
saientificos do alto valor, poss:J. elle l'ealçat·· 
o brilho da UniversidaLlo o a.ugment!l.r-llle o. 
numero do almunos . 

XVlll. ll.E>prcmntat• ao Presidente da. 
Repttbliaa. solioita.odo a. destituição do rei·· 
tor, quando este se rev~lo.r inct\pu.z do dcs
ompanho dG tão elevado oargo. Nesta omer
gencia, a. repros~ntaç·ã.o, quo deveri!. sor as-· 
siguada. no minimo pot• t.!ous t erços dos mem· 
bl'os do conselho, se1·á. confla.da ao vice·rei-· 
tor, assumindo este as funoções de reitor 
até que o Governo resolva o incidente. 

XIX.. Suspender do exorciaio de suas func~ 
ções os direlltOI'CS e vice-dircctorcs do.s fa- 
culdades, quando por um procedimento in
correo-to se revelem inca.p(l.zes do desempealto· 
de taes ca.t•gos. 

XX. Resolver com plena autonomia. todas 
as questõe3 de interesse da. Univm•sidado · 
não previstas na. presente lei nem nos regu-· 
la meu tos especiae.s. 

Art. 17. o regulamento gora.! universita
l'ío Só :poderá. sm• modificado de commum 
accoriio pelos conselhos das cinco universi-· 
dadcs. As modillcações proposta.s por um. 
conselll1> sario submettidas pol' intermcdio-
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dl> MinisLorio da. Justiça· ú. apreciação dos 
ottt~os, e só quando approvada.s por todos 
deverão ser &Uopta.dall. 

Art. 18. Haverâ para cada fa.cuhlade um 
1,ri\:mnal disciplinar compost•) do director, 
vice directol' o pt·esidido pelo reitor. A este 
tribunal compete impôr aos ostud::mte.3 as 
penas de suspensi o por mais de urn semes
tre, d!l ex~lusão da. facilidade, de exclusii.o da 
Uni.versitlade e de exctusã.o geral de toda~ 
as universidades. Das decisões deste tt•iuuna.l 
h a verá rc~urso para. o Consel bo U oi versi
t:krio. 

Todas as questõe.> disciplinares submettida.s 
:.\ aprecia~ão d'J reitor , do kibttna.l dis~i
lllina.r o do conselho uoiversità.rio deverão 
ser instrui das por um · relat:ll'io especial do 
-vtce-dlrectm·, ao qual compete em C(lua Fa.
cnlda.de a foncção da synd i co. 

Art. 19. O en>ino em co.da f<~.culda.de será 
ministrado por :professores o1•dinarios, pro· 
fesMres cx:traordin<rios e docentes livres. 

§ l. • Os professores ordina,rios c extt•aor
dinarios se1'ão nome:ulos palo Presidente da 
Republica. por indicação do Conselho Univer
sitario, o qual escolher-.!. um dcott·e dous pro
fis~ionaes indicados para. cn.da va.ga. pelo. re
ep::!ctiva Coogrega.ção. 

Nas .fltcul Jadcs prlmi ti vamente estailoaes 
e mau Lidu.s a expensas d o.s govemus dosEs
tados, os profcs:~ores serão nomoodos polo 
govOI·n..tdor ou pt•o:;idonto oo Jt:stado. 

§ 2." O provlmonto ~us cargos de pt•ofes· 
sore.i ordfnnrlos o extt•a.ot•dinarios fa.r-so-ha. 
pc>t' promoção, medianto concurso do tra.
btdhos o tltulos, do um Jlrofe580r oxtr.\ordi
UM'io I\ ONiUII.l'ÍO G do Ulll doconto livre a. 
profoss~r Ol<tl'U.In•dJnu.rli>. Anto3, poram, d.e 
o.uuuncl:Ld•> o coocur~~>. a Congt•oga.Q~o tla 
Fa.oulJado podeJ•II. lllforcoel' o lugar· vago a 
ttlll pt'OfcsroL• elfootlvo ou em tlisponibi.Iidu.de, 
Ol'ltiunrlo ou extt·aordlua.l'io, da. rnosruu. r,.. 
culuo.do ou do out1•:.1. congnnore, o qual tanh:1 
ndquirido gra.ndo .not:rloudQ. p )lo;,; seu:; met·i· 
tlls soientillcos a pela superio1•idado do seu 
ensino. 

§ 3. • O numero de profes50I'0S ordina.rios 
c e:ttl'aordina.rios ser<i limihdo em cada 
fa.culda.de. 

Poderá. toda. v la sGr augmenta.do ou dimi
nuído pnloCoosellto Unh'orsit.at•io,de o.ccordo 
com as conveaiencias do ensino, depois do 
ouvida a Congreg~ão ou a. assembléa doa 
professore8, 

§ 4. 0 Os docentes livres serão nomeados 
pelo reitol' após a ox!Jibição de provas de 
habilitaoão o só poder;.io leccionat• a. JUl\téria. 
para. a. qual obtiveram a livre dooencia, sen· 
do-lhes, porc!n:l, fo.culú.tdo o direito do dispu
tar outra.s, si assim lhes convier. 
· Aos habilita.dos á liVl'e docaucia, que não 
tiverem o titul~> de Do~eto,·, será c~>nfol'ido 

Vol. V 

osto titulo com a. solemnitlade prcscrip~ nos , 
regulamentos es_peciaes. 

Art. 20. Os professores extraordiuarios 
S&l'ão nomeados pa1-a uma. cadeira ou grupo 
de cadeir.1s e a ellos compato a substituição 
dos ordinarios nos seus impedimentos tempo.
rarios. 

Na faltll de professores extra.ordiaarios, o 
diroctor da. faculdade poderá. designar um 
docente llwe pal'<l. sub~tituit· o professoro · 
ordinario. 

O substituto do professol' ot•dioarío ter'á 
s ompro dl!·oito <L gt•à.titlca.c;ão deste, e, si u, . 
subsutniçã.o dqrar mais de um mez, porca· 
bera o 1·ateio roonsa.l ·das taxas uo rou.tri
culas. 

Art. 21 _ Cada faculdade set'á. dirigida pol'· 
um diroctor com a assist.cncit~ da Congrc
ga.ç<.io, constituída. pelos pt•ofessores orJin:1· · 
rios, e pelos extra.ordinarios com preJica-· 
mentos de Ul'Ji.na.l•io. 

Art. 22. Tudo quanto so rcfet•il• á parte 
adaünii!tra.tiva. ftcná. a ca.t•go do respodivu 
dircctor, nos te1·mos das disl>osiçõcs regult"· 
meatarcs. 

Dos seus act os IJ;:werá recm•ao pa.I'a. o Co:1-
sellto Univer•sitn.l'io. 

A p:Lrtl! diclacti~:t. é d:t compatoncla. d:\ 
Congt•cgaç.ão, quegozil.tâ. de plen:L autonomü~. 
com 1'03pcito d. oJ·go.nua.ç'io do ensino c ;.ws · 
trtodos tlc mini;~tl':tl-o, Ca.!.10. todav):~., ao di
rcot.or o diroito do suspentlcr a. ex\lcnção do· 
quah1uet· deliberação tla Congregação p ;ru. 
subruettel-a á apraciacã.o do Conselho Uni
versita.rio, que podel'á morlillu11l·•~ ou an
nullal-a.. 

Al't. 23. Haveril em co.cla. Fa.culdu.de um 
vicn-dit'actor, que sul.Jstituit•;t o dirccto;· no.;;. 
seus impedimentos, sondo po1• sua. voz suiJ· 
st!tuldo pelo pror~ssor Ol'tlin:1rio uia.is o.o
Ugo. 

Art. 24. O dircoto1• e o vioo·di:•cotot• so· 
rão escolhi doi! pelo Pl'C3idun te da. Repttblica.. 
dontl•o um:\ llstn. d~ c1ua.tro nomes eleitos 
pclt\ assembléa gaJa.! de professot•ca dü ca.tltl, 
Fucuhla.de. Servirão dura.nte um pcriodo de-· 
h•ea aanos e não poderão ser ;reconduzido3 nos
mesmos ca-rgo;~ para o seguinte pel'iodo. To· 
da.v!a, o professor que tival' servido com» 
director poder:t s~t· nomeado vice-dil·ector · 
pata o seguinte periodo e vice-versa., caso 
seus nomes fignrJm nas listas en via.das ao 
Presidente da Repnblica. pela. assembléa. ge
~·a.l dos p\·ofossorcs. 

Nas Fa.culda.des p1•i!nitivamen te esta.dunes, 
o mantidas t~ cxpe.llSas dos govel'nos dos Es
t!!.dos, o3 direcêOl'Oi o vice-dil·ectot•es serão· 
nomeados pelo govct•nooor ou presidente do 
Estado, de oon!ormldade com a me."!m.a nol'm::J. 
a.dophúa oas Fa.culdacles Ft.>det•a.es. 

Pa1•agri\pho unic.>. São tão sómente elegi-· 
veis plwa. os referidos cargos os professores . 

:iO 
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--------~------------~----~----------~--~~------------------
-o os extra.o1•dlnarios com prcdieamentod de dos seus bons offlcios, nito fór possível obter. 
-ordina.rios. o commettimento do professor oflleial, chefe 

Art; 25, A o.sscmblén. geral dos professore.s de laboratorio, clinica ou gabinete, deverá 
-oro cada Faculdade sorá constituída. pelos ·elle providenciar para qua ~eja. posta á di
professores ordinarios, pelos extraordinarios sposição do professor livre uma. sata adapk1.da. 
encarregados de cUI'l!OS permanentes e por ás oxigcneias do curso, e, ta.nto quanto pos
tres profe3Sores eitraordioarios não enear· sível, fornecido o materiàl necessario. 
re~ados de Cl;ll'Sos e pot tre,c; docentes livres § 5. • Nenhum curso livre poderá ser ini-

. eleitos espoclalmentc p:~ra ess3 fim. ciado sem conhecimento do direc~r da Fa-
§ I. o Dias t~.ntes do ll).;J.rca.do pa.ra. t~.l'euni~ culdade c sem que as taxas de inscripção 

da ~sembléa geral, o~ professores ~~traord1· tenham sido recebidas pela. thesouraria do. 
,nariOs e os docentes l!Vl'es SG reumrao sepa- Universidade. 
radamel!_te sob a. presidencia. elo mais antigo, § 6. o A fiscalização dos cursos Uvr~ com~ 

·e elegerao os seus represen~a.ntes na. Ass.erp· petc a.o director que; verificando nelles irre-
bléa. Só po~erão to~~r p:~.rte nesta. ele1çao guhwidadcs, Levará o fucto ao conhecime.uto 
·OS docentes em actlvu:la.<le, sendo como taC\> uo Conselho Universita.rio. 
considerados os que llzorenl cur.>Os livres na § 7. ~ E' ex.prcssa.mente vedado n.os pro-
. Faculdade. fessores ordina.rios e extraordina.rios da. Uril~ 

!ii 2." A ~sembléa.sel'eunirá de tres em versidadeleccíona.remem estabelecimentos 
tres annos, no começo do a.nno lectivo, pa.ra 
•t eleí~ão do direetot• e do vice-director e particulares de ensino e fó1'a do recinto das 

• Paculdades. todas as vezes que for convocada pelo reitor 
pa.1•a pronunciar-se sobre questões de ensino. Ar~. 27. Em todas a.s ca.deira.s ou cursos 

'Será. sempre presidida. pelo reitor e na. Sll:l. perma.nentes em que houver ensino pra.tico, 
falte. :pelo prufessor ordina.rio mais antigo. o professor será. auxiliado pot• um ou mais 

Art. 36. EID cada. Faculdade se 1·ealiza.rào assistentes, nom~ados pelo dlrector, ~ob pro-
. cursos officiacs o cursos livres, }JOst'!' ~o respectivo professor. Os assistentes 

§ 1. • Os cursos oHlciaes serü.o permanentes sen1rao a.pe~as por tres annos, s~ podendo 
o coroplomen~a.1·es. Os '(lrimeicos serã.o faltos ser rcconciuzul?s por um ou ma';S prazos, 
por proiosS()res ordina.rios e por extra.ordi· com o coosanttm~nto do respeetlvo J!rO
narios. nomeados especialmente p<Wa. esse fessor,. os que t1vercm obfilao uma livre 
ftm pelo Gover.no por indicacão da. Unlvet>~ doccne1a.. 
sida.de. Os segundos serão 1eit'1s por profcs· P aragl'apho unico. Além dos assistentes 
sores extl•aoJ•illnarios e, na fil.L~, por do· offlcia.es, haverá. em cada serviço ou labora.
ceates dcsig,la.dos nnnuillmente peta oon· torio assistentes internos e monitores livres 
~>ega4lo, pol' proposta do dircctor. g'L"a.t ui\os,os quaes seria obrigados ao ponta 

§ 2. • Os cursos livres sot•ão iotegt•aes ou e contarão como etfflctivo serviço no magis
oqulpa.l•ados c pa.t•cella.l'os ou do aperfci~.oa.- te ~ io o tempo em quo servil'em gra.tuita.
monto . O~ Pl'ltneiros com progu.mJua.s iden- reente, cabendo-lhes, outrosim, preforencia. 
ticos a.o~ dos cut•soa olllclo.es c aujoitos ás por. occasião do pt>ov iroento effectivo. 
mosmaa t1ut~s de ma.tricnla serão feitos por Art. 28. O anno lectlvo na universidade 
docentes livras, o p1•ofessorcs c:<trMrdina.- se iniciará no dia. 1 de t~.brU e findará. a 41 da 
rios e ordino.l·lus . Os pa.reoll:wes ou de a per· dezembro. Para o e1felto do pogamento de 
feiçoamcnto, com o progt'l\mmn. o ta.xa ad matriculas e da successli.o dos cursos, olle se 
tibit11m do .lll'ofcssot•,serão feitos por docentes devidirá em dous periodos ou semestres. 
livres, por proff'ssores ox~rt\Ol'dinarios e or- O primeiro período t erminara a 31 de 
dinario3 em horas que não pl'ejudiquem julho; o segundo ftnda.rá. com o encerra.-

. cursos offlcin.es a. seu ca.rgo, ou entã.o no pu· ·rnento das aulas n. 25 l!e novembro. O mez 
riodo das illrias. . de dezembro será consagrado aos exames dos 
. Nestes cursos, os progra.mma.s, taxa de alumnos matriculados, que eursa.rem as a.ula.s 
matricula. e numero mallimo de alumnos, de~ do. Universidade • . 
verão ser préviamente fixados, submettidos § 1°. Só serão admittidos a. exames nesta 
<Í. approvação do director e depois publi- epoca os alumnos quo em tempo tiverem 

·Cados. pago a.s taxas de matricula e que o.presen-
§ s. • Nenhum curso livre poderá rcali· \arem os attesta.dos de t'requencia. e espectfi ... 

zar-se em um gabinete, labora.torio ou se1·- cados nos regulamentos especiae8. 
viço clinico da Faculdade . sem o consenti- § 2°, Po.ra. o eleito da. presente dispo1ição. 
mento do respectivo p1•ofussor, que será. ou- serã.o iguo.ladoa os a.ttas\a.dos do frequencia 
·-vido sobre a CDnfeoção do programma.. dos cursos otD.ciaes aos dos cursos livres 

§ 4. •• O direeto1· do cada. Faculdade dever!l equiparados, que funocionarom regulAr
sempre iofiuir no sentido de td.cilitar a rea- mente. E' faeulia.do ao alumno escolber o 

.lização dos cursos livres, e q\lo.ndo, a.peza.r mestre com qnem quer apr·onder. 
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§ 3•. Nenhum curso official ou livre será 

1 
a.mente pago a respectiva tu.xil de inseripcã.o. 

-considel'ado valido para. o etf'eito dos a.ttes- Essa. taxa será pag:.t. por períodos da se
tados de trequeneia. si não quando se tiverem mestres e o pagamento apenas !lá direito á. 
realizado nelle, durante o semestre, no rol- frequencía. du. bibliotheca c !.la aula em que 
nimo, trinta. lições. . foi feita. a "inseripcão. Si n. esta. aula estiver 

§ 4•. Para cada curso offlcial ou livre a.nnex:ado um labora.to1•io, gabinete ou ser
equiparado, haverá uma ca.derneta. onde o viço clinico, o paga.mento da mlltricula. d<t 
1·espectivo professor lançará., a.p(ls a lição. direito aos tra.b<J.lhos pra.ticos ahi realisados. 

-com o seu nome e data, o a.ssumpto explicaod § L • E' facultado a. qualquer pessoa in-
no dia. screver-so em u1ua. ou mais cadeiras, inde-

§ 5°. Os alumnos habilitados nos exames pendentemente do. se1'iação a que obedecem. 
pa.rcellados ou de madureza, poderão re- § 2. o Aos alumnos propriamente ditos da • 
. querer novo exame dm•ante o a.nno leetivo, Universidade, isto é, aquelles que fizerem 
desde que apresentem novo attesta.do de fre- um curso seriado para. o fim de obterem um 
quenci.a., du1•a.nte um semestt•e ou período . diploma, serão entregues, -por occasião da. 

Par:a os effeitos . desta disposição, serão primeira roatrieuta., um cartão de legiti
igua.lmente a.ccei'Ws os attestados de fre- mação e uma cadel'neta. contendo a. indicação 

· quelicia. nos cursas de recapitulação, que, das aulas que devem frequent:\1' . 
para. tal fim, se realizarem durante o período El!sa. cadernet<J. de'Verá ser rubricada. no 
de ferias. começo e fim de cada 'semestre pelos raspe-

Art. 29. Os exames nas diversas Facul- ctivos professores, como prova de frequencia, 
dades serão feitos por cadeiras ou scries de e nella o reitor consigoal'á. as penas discipli
ca.deira.s. Os exames pa.rceUados só serão narils impostas ao a.lumno e os premias que 
admittidos para as disciplinas basicn.s; em 1 tiver merecido. 
todos os outros, ma.nter-se-ba o regimen de· O cartão será reno'Va.:lo anaualmente. 

: madureza. § 3. o E' permittid<~. ás pessoa.s estranhas ii. 
§ l. • Os exames de humanidades se1•ão Universidade a. freq uenciu. da sua bibliotheca, 

feitos sob os typos de exames parcella\!os medeaute o pa.gnmeuto de uma. to.xa. t~-nuu(l.l 
. ou de mll.dnreza., ficando ao candidato o di- p:1ra essJ fim. 
re1to de escolha. Os conhecil?e~tos exigidos Art. 3.2. o pagamento da.s ta.Ias de m:t.· 
nos exames 4e m3;dur~za va.t·l~rao confo~me tricula se faro na thesouraria. da Uriivel'* 

.·os c~rsos ual~ersttarws que tiver em VISta. sidade durante os 15 :primeiros dias de cada 
segu1r o candidato. p~riodo lcctivo isto ê de l a 15 de abril e 

§ 2.• ~ó ~erlio acceitos como validos pn.~a., de 1 a 15 do aiosi.o 11.~ cada anno. 
a m~trtoula. nos cursos superiores du.s un1- o pugarncnto dn.s taxa.s do e.tamc quo 
vers1dades os exames prestados em uma das devam effcctuu.l·-sc em dozombro so farJ. 
Fao_ul~ados de lettr~s ou pel'a.nte. mesas nos dias !5 a. 30 de novembro . 

. ex~Jlllna.doras or~aDizadas .Polo l'Oito~ .da Parag~·a.pho · 11nico : o reitor podel'ú., 
1Jmveraidade do !"10 do Ja.netro, nas cap1taes quando wlga.1• convemente, proroga.r os pra
dos E~tadGs, zos pn.1·a. pngamonto do taxa.s de matricula..~ 
. §. 3.• Nos exames, pa.rcello.~os_, o o.lumno 0 de exames, bom como ps1·mittir sejam as 

:será. !lrgu1do na me~ma diSC!plzna por tres primeiras pagas por prestu.çõos. 
examtnadol'es. . A t 3'"' A t d t . I 

§ 4. • As con:imissões examinadoras para. os I' · • " ~ a.xa.. o. ma. l'l~u i1 em um 
.{lJ:atnes de madureza serão, no minimo, com- curso officu~l o~ ltv_re, d~uz1d~ a. porcen· 
;postas de einco professores. · hgem 9-.ue ca.be a Universidade, p~r~e~oe ao 

§ 5. o o julgamento de todos os exames sorá. resJlgctlvo.professol'. _ Ella . sei'á. d.1V1dina nt\ 
. secreto e feito por esphera.s. Thesoura.rt:\ da. Unn·erindaU.e em quotas 

Art. 30. o serviço de exames ê oonside- mensaes , que serão :pagas aos professo1•es na. 
1•ado obriga.torio par;~. todos os professores folha de cada mez: _ . . , 

. convoca.dos para. esse fim pelo diroctor das . Paragr apho u.mco. St ? cu~ ll yr~ . for 
Faculdades. Nos exames rea.lizo.dos durante 0 mt~rrom~1d~, a.s quot:J.s amda nu.o dtnd1das 
anno leetivo, este serviço será retribuido, serao restitwdas. 
perce beado cada examinador 20$ por dia de Art. 34. Nonhum profe3sor poderá; se 
· exame, pago.s p~l~ cofr~ univ.ersita.rio. afastar do. regenc~a. de sua. cad~ira ou aula, 

Igual retrtbUiçao sera devtda, durante os a não sez• por motzvo de molest1a ou quando 
exames do mez da dezembt•o, aos docentes e em commissão do Govorno ou da. Universi
·aos protbsa>:res extro.ordina.rios, que não per- do.de fói'a. da. sêde do. respectiva Facul· 
.cobam ven~imaato1 pagos pelo Tllesouro Fe- dado. 
deral. Par~gt•apho unico. E' permittido aos pro· . 

Art. Si. Ninguem podel'lt seguir um curso fessores o exercicio cumulativo de olltl'o~ 
, qualquer em uma. universidade sem ter pré vi- ca.rgoe políticos ou administrativos que não 
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os impeçam de con tinuo.1· na. regenda. 
e:ll'ectiva. de su:.ts eadeiras. 

Art. 35. Depois !le 30 anno~ 1le oft'ectivo 
serviço no magistario ou aos 65 annos uc 
idade, o p1•ofcssor ser·á. :t.fas_tado da rogcncia. 
de sua cadeirn o:t auh. continuando. pot'éll!, 
ohriga.do tto serviço de exames, do commis· 
~;i)es e de ft•oqueuci(l. tis ~cssões d:J. coogre
gaç,í.o. 

Ao protessor ordin!\rio ou exlraordina.rio, 
assim arl'cda.do da elleotividado do en~ioo, 
sorão pagos os vCJlcimentos inLegraes do 
cargo quo sorvia, cootinn!\ndo o seu nom~ a 
figurar nas rcla.çõe$ do co1'po docente da 11a.· 
coldatlo a.té quo, por invalidez, venha a juui· 
lar - ~e; e só depois disso scr-Ihe-ha dado sub
stituto effectivo. 

DBPOSII)ÍES 'IRANSlTORIAS 

Art. 3iL O Governo promulgará no mai~ 
curto prazo possiYel o regula.n1cnto get•:ü 
univcr;ita.rio c os regulamentos cspeciaes 
para ca1la, l<'acnldado. 

Art. 39. O Govor'no fae<t desde já. as no
ruoaç.ões ele pi'ofessores or.linarios e extra· 
ordinarlos. b Jm como as dos dlrectores o 
' 'ice-dircctores de cada Faculda1o. 

P(u•ng1•apho unico. A pl'imoüa assembl(Ôa, 
gol'af tio profussol'es p~ra. a. eleiçãG dos díre
ctores o vice-directores ee 1•eunir'J. um ann() 
dopois da prvmulgaçãl) desta. lei. 

Art . 40. Tomadas as p1•ovidoncias jndi
cadas nos a.t•ts. 37 e 38 e nomea1oo o reitot• e 
o vice-roitor, o Governo fará ao Conselb.o 
UniverBil<lt·io entrega do3 bens moveis o im~ 
moveis qllO, na cunformido.de da. prosenttl 
lei, pas.sa.m a constituir o p:ttrirnonio d~ 
cada Univot•;;idade. 

§ r. o Ao 1;ro!essor comprehencUdo na pre
CGdente disp. s ição, pod~rá a congregação, pot• 
propost~ rle um de seus membros, approvada. 
por cscr~ttinio secrGI.o, por maiõria. absolula. 
do votos, conceder a permanencia e1fectiva. 
por m:tii nm anno na regcncia ue sua. cadeim. Art. 41. Na organização d:1 FaouH<tde à& 
ou aula., Let tL•as da UnivcJ•sid~do do Rio de Janeiro. 

Esta p1·oposia. podcl'á de resto ser renovadt\ o GovClrno ap1•oveital'<i. o pessoal e o mate
no anno seguia te 0 a~itu por deante, orn- rial do Gymna~io Nacional, intorn~to e ex· 
qun.nto o profe<sor conse1·v1n· o vigor physieo toi'oato, qn0 tica.m supprimidos. 
e lntellectual indispansa.vel ao ex:ercicio de § l." Na orgl\oiz11ção da FaculJade de Di· 
;mas fun~wes docentes. reito da mesma. Universidade, o Govcrlll! 

§ .2. o o Conselho uni vcrsito:~rio concedera. poderá cn lt•ar em accor.io com tt.~ actuae:; 
pensão a.o professor que, uo exeJ·cício do In:J.· Faculdades LivJ'es do Direito q un runocio
gistf,wio, ~ntes de deco1·ridos 15 annos tle ser· nam no lUo de Joneiro, em ordem a. apro· 
vico, adquil'ir invalidez que 0 in!JabUite de ·t-eíta.r- lllcs o pcsso3.l c matcrhd. 
trabalhar. § 2,o Pu.ra a constituição da Fa.culllu.de de-

AI;t. 36. os profossores ordioal'ios 0 extra. Sciencbs e dos CUl'SOS <~nucxados <L Esc:rl:.~ do 
ordinario~ conta1·ão como tempo de e:trcctin Minas, o Governo apt'oveitará o peSS•Jal o 
serviço no roa.gisterio: material da Escola. Polytecllnica, da Facul

I. O tempo iotet•cur1•on te de serviço obri· da.lle de Medicina. c do Gymnasio Nacional. 
gato1·i o por lei e o do serviço de gueJ·ra. ; § 3. 0 Na reorga.nizllção da!> faculdades ftca. 

II. O uo sorviço em ccmmissces scicnti. o Govorno autorizado a crcttr oa.dcü•a.suovas, 
fica6 ; soppl'imiL• ou fundir as existentes c trans· 

IH. O do do cento livm dm•unto os cursos formal' algumas em cursos regidos por pro· 
quo nzor o dtn•antc 0 serviço de exames; r<Jssot·c~ c~tt·aordiu;trlos, d!lvendo, porém, 

IV. O mrmero de faltas não excedentes <\ aprovcitaJ• nos provimentos quo tíYcr d'l• 
vinte, pot• 1u1n0 ; razor os actu<1.e.s lentes cll thcdrat!cos o sub· 

V. O tompo de suspensão judiei.?.! , quando stitutos. 
o funccioD(trio fôt' julga.do innocente ; Art. 42. os actuu.es lentes catlledt'llticoo; e 
. VI. O de serviços cGmo auxiliar do en- os !ul.>stitutos que não forem itproveitadoa 

stno. . na. nova. organização serão considerados 
Art. 37. As pe~soas que exercerem no como addidos corn tt;do~ os vencimentos que 

Bra.zfl as profissões a. que se refere I> ax·t. 7°, percebem nctualmente. . 
sem te~em l_JrOYado habilita900s perante uma § 1.0 Os substitutos nomea.dos professores 
das Umvers1dades Fodc•·aes,alem das penali· extra.ordinar ios continuarão n perceber os 
d~deil commioa.da.s- no Codigo Pena.!, ia corre· ac'tuaes voncirneotos, }lerdeJido-os, toda.vla., 
rao n~ n;tulta.de um conto de rl'!is e o dttbru quando encarregados do um curso pol'ma.
JlO. relncldeocz~. nente ou quttndo providos a professor ordl· 

Para.grapho -uuico. O Oovet•no Federal, na1•io. 
por si o a po1• soU citação feítas ao govet·nos § .2. o Os actuaes auxilíaros de on.sino, que 
osta.duaes, promov~~ a cobran9a summ~ria houve1'Cm prestado provas de co.pacídade em 
dest&s muLtai, cuJa. tmportancta., dedu~tJas conc_urao pnra os cargos .quo exercem, serãQ 
·.M despezas, reverterá. pa.ra. os cofres untver· eoos1dera.dos docentes hvres com todas as 
sitarios. · !'egallas que a. estes competem. 
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§ 3. o Os actua.os lentes cathcdra.ticos, 
r,omcados professores cxtraordina.rios en· 
Ml'l'cg;~dos do curs;;s permanentes, gozarão 
.tte todos os predicamcotos do profeswr 
ordinario e perceberão idonticos YOncí
mentos. 

Art. 43. Os professores a.<lditlos, pa.I'a. o 
efl"cito rins promoções c sullstituições, go
sn.rão dos dll'Oitos dos p1•ofes;;orcs cxtraor
dinarios, Fendo para. clles bmbem obriga-

- torio o serviço de exames. 
Art. 44. Dapois da Pl'omul!,"ação desta. lei, 

o Governo não concederá mais g••a.titlcações 
~\ddicionll.OS estabelecidas no Codigo de · En· 
sino, mantendo, porêm, aqucllas om cujo 
goso já. se o.cha.vn.m o3 respectivos funccio-
narios. · 

Art. 45. Só serão validos pa.ra a. transfe
roncia. de a lumnos das Fa.culdades Livres e 
collegios equiparados para n.s Faculdades 
das Universidades os exames foitos antes da 
promulgacão desta lei. 

Art'. 46. Ficam revogadas as di;;posições 
em con tral'io . 

Sala. das sessões, 5 de agosto de 1903.
Gastao da Cunha.. 

'l'ABELLA. N. l 

Ernolumetttos cobrados pei(IS Uni-oei·sidades 
Taxa. de matricula semestral por 

aula. ou cadeir(l. . • •....• •.• .• •• 
Taxa. do exame parcel!a.do em to-

das as faculdades .......... .. . . 
Taxa. de exame complexo (typo de 

madureza) nas faculdades .•... , 
Taxa dé exa.mc de admis~ão na 

Faculdade do Lettras, .... , . , , , 
Taxa de exames de preparatorios 

(typo parcellado). _ . . .. _ ...... . 
'faxa de exames de ma.d11rez;~. p:~.r:.. 

n. admissão nos cursos do phar• 
mMia, a.1·to dentaria e ngrono· 
mia . . ..... , ..•......... , • , .•. 

'l'a.xa. de exame de madureza para 
a admissão nos cursos de medi· 
cina, jurisprudencia.. eugonbaria. 
civil, industrial e de minas .... 

25$000 

25$000 

50.$000 

50$000 

20$000 

60$000 

80$000 
To:x:a de extl.me de h o biJitação á. 

lívr·e docencla_............... . • 150$000 
Taxa annua.l de fl•equencia. na.s es· 

coh\s prepal'atorias_ .... __ . . . . • 250$000 
Taxa de exame de es~ado para. os 

candidatos aos títulos do licen· 
cia.dos em veterinarh e em 
partos .. ... ... , ...•.. , . . . . . . . . 150$000 

Taxa. de oxa.me do es~ado para os 
protlsslonaes diplomados, caodi· 
iiu.tos ao titulo do licenciado em 
pha.••maei::~. e n.1•te dt.mtt\ria •. ,.. 200$000 

Taxa de oxa.mo de ostatlo para. os 
p:ofissional'S nã.o •üplomados, 
ca.nd iuatos aos mesmos ti tulos .. 

1'all:a do oxa.me do estado· p;\r;t os 
profissiona.es diplomados, candi
datos aos tit.ulos do lic~nciatlo 
em medicina, engenharia e ju· 
rispl'udencia . .........•.... ... 

Taxa de exame do est..<tdo para 
os p 1·ofissionaes oiio diplomados, 
c:1.ndidatos aos mes mos titulo~ - .. 

Ta:~:a tle exame de oshdo para o;; 
a.1umnos d!plom:'l.dos por umn. 
qualquet• das universidades· fo
deraes bmzileiras .....•..••• . . 

Taxo dG exame de est.ado para pt·o
fissiona.os diploma.<.los :pol' Fa.cul· 
dados est1·a.ngeiras ...•..••••..• 

Diploma. de lHLchareis em lettras 
Diploma. de doutor, ha,charel ou 

eogenlleiro .... ... .... .... .... . 
Diploma. de pharmaceutico, cirlll'· 

gião-dentista. ou engenheiro 
agronomo, .. • .•...•. •.••.• , ••• 

Diploma. de agl'imcnsor ..••••..•• 
Titulo de licenciado pela Univer-

sidade., . ... .•.. - .....••.... . • 
Taxa annu::~-1 de frequencia. da. bi-

bliotheca .• , •. ••.•.. , ••.•...• . • 
Cer~idiio de exames pa.rcella.do~ 
Certidão de exame de madureza. ... 

Cer tidões outras: 

Pela Ja pagina. .. • . . ••...••.•..•• 
Pelas excedentes, ca.da uma .• , ...• 
Guia de transforencia do uma Fa.-

culdado pa. t•a outra., ..••.••.. : 
Cartão de legitimação, cada. um ... 
Caderneta. de curso, cada uma ..• 

TADF.LLA N. 2 

350$000 

3oo.;;ooo 

600$000 

502;000 

450$000 
100$000 

180$000 

150$000 
100.$000 

100$000 

15:l000 
5$000 

l(l$000 

10$000 
5$000 

40$000 
3$000 

15$000 

Vencim entos do pessoal de 11omeaçi'i'1 do 
Uovcrno l i'ederal 

Ordenado Gl•atillca çãv 

Reitor da. Universi-
dade do Rio de Ja-
Ja.neiro .......... . 

Reitor de outras 
uni versidados .•.• 

Director de fa.cu Idade 
Vice·directo1• de fa.-

culdade .••.•••••. 
Profe>sor ordína.rio 

ria Universidade 
do Rio de Janeiro 

Professo1• ordioarlo 
nas ou ir& i uo i ver· 
!Jida,des •• , . , .•••.• 

12:000$000 6:000$000 

10:000$000 5:000$000 
.. • • •• • • •• 6:000iii000 

.. • • • . • • .. 3 :000$000 

6:000$000 3:000$000 

5: 200$000 2:600$000 
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Ainda, ha poucos dias, ouvimos as afflrma
ções do iUustre Sr. Dr. Azevedo Sodré. Em 
conferonciall anteriormente realiza.das, S. Ex. 
se mMlifestara no mesmo tom e dil.ia. com 

Professor extraordi
nario encarregado 
do curs::> perma
nente de q ualquet> 
uni varsidade ....• 3:200$000 1:600$000 inteira razão: 

Saio. das sessÕG;l, 5 d 1 agosto lle 1903.
Gastrco tla Ounlw • 

N. 2~2-1903 

Autoriza o Goven;o ll co;zcede;· os pri'Vilegios 
elos es!abelecimeatas do ensino stcperio1' ou 
s~cundario aos congenel"es fttndados pelos 
Estados e pelo Distt-icto Federal e cstabe,ece 

. condições pw·a q>u.: estes po •sam sei' >·eco-
1<hecidos otficidm~nte 

Em parecer que emittiu, indeferindo um 
requerimento submettido á sua apreciação, 
a. Commissão de Instrncção e Saude Puhlica 
aftirmou que uma das causas da. completa 
desorganização do ensino tem sido o regi
men da. equipa.ração de institutos parti
culares 

E', pois, ·de seu indiclina.vel deYer pro· 
mov0r a remoção desse embaraço á marcha 
do ensino publico, cuja deca.dencia. profunda 
vae impressionando dolorosamente os pa~ 
triota~, que nelle '\IOem n'lla condição para. a 
prosperidade e grandeza do seu paiz. 

Quem, com o cuida.d.o qntl o assumpto re· 
clama, quizer examinar as causas que com
promettem a sorte d.o ensino, e abrir sobrB 
a.s suas condições actuaes um minueioso in· 
querito, cltega.rá :t triste conclusão ; que 
não ha. no Brazil en~ino seriamente organi
zado e que o existente é verdadeira mercan
cia, que não eleva, mas abate, que não cn
nob!'ece, mas avilta, tra.zenuo o. o.bas·~ardn
ruento do caracter. o J•abaixa.mento do nivel 
civíco e mor(LL · 

Todos o sentem e m1litos affirm:uu com n 
maior franqueza e sinceridade, 

A imprensa, os directoros de Iaculd.ados 
suporioros, os r1tte se interessr.~m pelas causas 
do ensino, bmentando os factos, reclamam 
:providencias. . 
· Em artigo de collo.boraoão no Con·eio da 

N.anha, o Sr. Rocha Pombo assim se e:Kpl'i
mira: 

«il:m summa., o que está liquido na. cou
sciencia de toJ.o o mundo é que semelhante 
estado de causas não póde continuar, sem 
grande desastre par:~ o nosso futuro. Uma 
democracia, jâ não diramos apenas SeJli alta 
cultura. mas sem instrncção que habilite a. 
concorrer eGm outl'os povos nessa luta. pela. 
vida., que cada -vez se tm·na mais tremenda, 
seria o mais estr~aho 0, collossal do3 absurdos 
imagina v eis . » 

«~ão ha. um só de entre nós, não ha uma 
unica pessoa. em todo o Brazil, do en tre os 
que se interessam pelo ensino, que não veja., 
não sinta e nã.o las~ime a crise que lavra no 
campo da instrucção secundaria. 

Não ha um só pl'Ofessor, um só publiclsta 
que não tonha já percebido o declive em que 
neste particular vamos sendo arrastados e 
nã.o rocon!1eça. o estado de decadencicJ. e in~ 
ferio1•ida.de a que chegamos, neste eamiahat' 
rapido e vertiginoso pela estrada das conces
sões e dos favores.» 

Para que invocar outras opiniões 1 
Não vale a pena insistir. 
O inquerito apresentaria o resultado a que 

n6S referimos. por todos a.ttestado e sen
tido, 

Mas uma naciio que assim tem o seu en
sino lla de ser fraca e sem valor, e Terá. que 
ás gerações brilhantes de sa.bios intolle-· 
ctuat>s que realçavam o seu prestigio, succe
dem gerações de pygmeus, sem talento e sem 
preparo. 

Eis o que nos preoccupa e atemoriza.. Não 
~ nosso proposito apont ai' todas as (W.Usas do 
actua.l estado do ensino; ell<ts sã.o multiplas 
e complexas. Alguma.s, porém, podem, ser 
removidas promptamente. 

No ensino gym.nasial, com o srstema. das 
equiparações, nlio podem ser colhidos os ro
sultados proveito,;;os. que devem ser procura
dos. Estabeleceu-se manifesta. mercancia e a 
luta e'Videntemente commorcial vae se tra
vando sem que os concurrentes nella empe
nhados se lembrem dos nobres intuito~ que 
deviam tor om vista. Confundiu-se esse ser
viço com os de ordem puramente industri~I, 
ando o que preo~cu1>a o consumidor é a. blt
ra.teza do pt'oducto. 

Edmond Villey, em selt excelleute livl'o 
-A funcção do :b:sta.do na ordem economica.; 
observa: «Toda a gente sabe que aqui (em a.S· 
sumpto de ensino) é secundaria a. considera· 
çã.o do preço, o que nos p1•eoecupa é a. ídêa ; 
algumas vezes o qu~ nos detem os olhos ê, 
ainda., mal, a ba.udeit•a; mas o de q•e se in
qu)re sempt•e ê da idoneida. de do m estre e 
não a economia.» Pois bem, em nosso paiz, 
com prejniso de seu ftlturo e.attestando a in
ouria da garacão actmü, e primaria a con· · 
sidet•açã.o do preço e procura-se o i nstituto. 
que em menol' numero de annos o mais eco
nomicamente halJilitl o alumno pa1•a a ma
trlculu. nos cursos superiores. Os paes trem 
uma preoccupação- o diploma para os filho• •. 
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Ei3 porque um eset•lptor de espirlto. refe
l'indo·se ao nosso pa.iz, allpellidava-o de dou· 
torlandia, 

E os institutos pnrUculares, obtida a ectui
paração, não tendo a"l grandes dospezas dos 
estabelecimentos officiaes dos Estados, con· 
seguern sobro ellos faceis triumphos c vivem 
entre si na. mais franca. htta mercí\ntil, pl'O· 
curando todos os meios quo lhes proporcio
nem a ma.ior ftequoncia de alumnos. 

Remunerando mu.l os professores, muitos 
de competencia cluv.idosa o não prova.!l:1, poi:~ 
não se suhmettem ao concurso, como acon
tece aos docentes dos institutos dos Estados, 
esses collegios podem ministrar u1sino ba
rato e prompto, confsrindo os dlplomas que 
os fregúezes almejam. Nem se lembre como 
emba.t·aço a ftscalização, pois que es5a nunca 
é coml;)leta. e effl.ca.z. Quando não é cumplice, 
ê desídiosa, indiífeL·ente ou de absoluta. in· 
competeociu., com rarissiroM excepções. 

Não ha muito tempo, em ar~igo publicado 
na A Tribuna, Ua.mos estas palavras do feste
ja.do escriptor mineiro, Sr. Estavam de Oli· 
veira., que muito se dedic(t ás questões do 
ensino: 

«Os institutos particulares equiparados, 
ou são estabelecimentos de exclusiva. oxptu
racão mercantil, ou de propaga.nda. uttra
montano-clorical. Na pruneira hypothese, 
quanto maioL' o numoro de bacba~·ois conse
guirem diplomas, tanto maior numero de 
a.lumnos a.ttl'a.hirão. satisfeita. a. ratÃo mer· 
cantil que os institu-iu. Dahi, affrouxa.mento 
e lassidão em apurar a.s prova.s das disci
plinas seriadas, no fim de aada ano o lectivo, 
reduzida a uma qu:1si inutilidade a intcl'fe
renoia:fiscal do Govel'no.>; E con.tinuavu.: 

" Ao Govo1•no cumpre baixar olhtwes 
pe1•splcazes para o rumo que va.e tomando 
no Brazlt a. instrucção propal•atoria, depois 
que fomos tomados pela. fob1•e das equipa
raÇÕes ; é preciso qne saiba em que lingua
gem cassange ensinam frades estrangeiros 
disciplinas secundarias aos nossos jovcus pa
trícios. Quizessemos descer a miuudencias 
concl·etas, o podm•iamos citar um professGr 
de latim, importado ha. pouco da. Allemanba. 
:plLra um dos nossos iostitutos equipa1•ados, 
que ensinava a seus alumnos a existencia. 
do quatro generos : masculino e feminino, 
macho c (emea . 

Transcrevendo, como informa.ções sobre o 
assumpto, os conceitos lidos, o nosso in
tuito ê deixar patente a necessidade de pr0· 
videncias immedia.tas que amparem o ensino 
nessa atmosphor·a de mercantilismo que o 
aspbyxia.. 

Entro a.s que se impõem d~slle j t\, appa.
rece em primeil'a linha, a. suppressão do rc
gimen das .equiparações do e~tabelecímentos 
fundados por assocía.oões ou ludiviuuos, pelo 

que a Commissão de Instruecã o c Saude Pu
blica entende dever propor á elevado. c sa.bi1,1 
consideração do Congresso Nacional o se· 
guintc projocto de lei, cuj:t acceitação trar(~ 
benefico.~ t•osultadoY á íostrucção secunda.ri!.l. 
e sup!:lrior: 

O Congt•esso Nacional resolve: 
Art. 1.• Aos c.~ta.beleclmontos do ení!ino 

superior on socundario fnndado;; pelos Es
t:L(los o pelo Distl'icto Federal, podcr·á o Go· 
vet'no coneollut• o~ privilegias dos estabeleci-.. 
montos fcdm·aes cougenere5. 

Art. 2.• Pa.1·a. que esses institu tos possam 
ser reconhocidos o gozar I! e ta.es pl'i vilegios, 
deverão satisfazer as seguintes condições : 

I, ter uma frcquench nunc~\ inferior a 50 
alLtmnos matdculados pelo osp:J.ço de dous 
a.nnos; 

li, observar o r•egimen e os progra.mma.s . 
de ensino Mtoptados no esta.bolecimento fe
deral· 

III, 'possuir mobiliaria escolar de accordo 
com as exigcncias peda.gogicas, laboratorios 
a gabinetes completos para o ensino pratico· 
(tas sciencia.s; 

Art. 3. • Os instittttos fundados pelos Es
tados e pelo Districto Federal, que quizerem 
obter a. equipa.t·a.ção dos institutos rede1•a.cs, 
declararão a. sua denominação, séde e fins, 
o nome e a naturalidade de seus administra
dores ou da pessoa. a cujo cargo estiver a. sua 
direcçã.o tccbnica., c instruirão o pedido com 
um exempla.r do. folha. ofl\cial om que houvoJ• 
sido publicado por extenso o rcgt\la.mento do 
instituto. 

Art. 4.• A' vista desso pedido, o Govm•oo 
nomeará um delegado de roconhocida com
Jleteneia., domieilíadu c r esidontc nu. séde do 
ius~ituto, l)a.m o fim de fiscu.llz o.l-o, expondo 
otu minucioso r Ght.tm•io quanto observa.1· 
110bre o Jlrogra.mma. o merecimento do en
sino, p1·occsso de e:.amos, natureza. das 
provas exhtbida.~, condiçüos de admissã:o á. 
matricula, idouoídada moral e tecunica do 
dirccto1' o do corpo docente, existonoia. de 
la.bora.to1•ios c gabinatcs necassa.rio:-~ ao en
sino, ft'O(lltcno\a. do insti.tuto o o mtüs que 
possl.l. in tercssar. 

·A1•t. 5.• Enviado o rola.torio, o Governo 
resolverá. sobre a equiparaoão e, concedida 
esta, o mesrno dolegado :fiscal ou outro, si 
assim entender o Gvverno, exercerá. as sua.s 
fuc.ccões no instituto equiparado, recebundo 
a gratificação annual de ::S : 600$, paga pelo 
instituto, quo a recolherá, em p r estações 
semestraes, é r epartição federal que for 
designada. 

Art. 6.• Ao delegado fiscal incumbe, a lém 
do disposto uo art. 4 • •: 

I, levn.l' ao conhecimento do Governo qual
quer modificaçí'io operada no corpo docente · 
do in1tituto oquip~ra.do ; 
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ir, rubrica1• o líYro Je matricula, vet•i!lcar 
os documentos a-presentados p~los ca.mlida. tos 
e oncerrn.l·a. na época competente ; 

lll, h~nGar o 1lis!o nr..s programmas de pon
tos Grg;tnizados P•~ 1 a os exarnes o nas cer
tülões pa~~t~das pelo secretario ; 

IV, assistir aos exames, ruhrica1· o p;tpel 
pa.ra. as provas o assignar a.s actas ruspo
ctivas; 

V, visitar o estabelecimento duas vezes 
p01• semana, consigna.nflo as suas oh.,erv<~ç,õe& 
•e impres-sões em livro especial, quo pa1·a. tal 
fJm ha.vcrá n11 secretaria. ; 

VI, fi\Zel' obscr\'Ul' o rcgimon do ensino, 
inspcccionat' a oxecuçia dos programma.s, 
assistir ás aul::ts e trabalhos dD Iaboratorios 
e gabinetes, pelo menos du11.s veze~ por 
mez ; 

Vll, G~tamina.l' e I'Ubrkal•, no 11m de cada 
mcz, as cadernetas das aulas, notando u fre
qucneia dos alumnos ; 

VIl!, fazer obseJ•var as dis]li}sições do at·· 
tígo 47, lovn,ndo o facto ao conhecimento do 
<l.irector do instituto c do Governo, p~ra. o 
elfcito do referido artigo, si o di rector não 
providencial' sobre o ca.so ; 

IX, rubl.'icar a gula de transferencia. dos 
alnmnos para outros estabelecimentos ; 

X, reclamar perante o director o provi
mento dos la.bol·atorios e gabinetes po1• fór
ma a satisfazerem as cxigoncius do ensino 
r~<tperimental ; 

Xf, n.prcsenta.r annnalmente um 1·ebtorio 
cit•cumstanaia.do dos trabalhos do instituto, 
com as suas obsorvações sobre o mereci· 
monto do ensino, <lxecnçã.o dos programmas, 
processo dos cxa.mos, ra.zondoaeompanhnr da 
lista. dos alumnos ma.tl•iculados, diJS submotti· 
dos tt e~;:~ me e dos que tiverem sUo transfe
ridos pa.ra outro~ estabelecimentos ; 

XII, onca.min.llar, com informação ao Go· 
verno, a.s l'epl'esentn.ções o. consultas in spe!!ie 
dirigidas pelo director ou pela congi•egaQã.o; 

Xlll, rometlor, tle}Jois dos exames da. !• e 
2·• epocas aos do!cgildos juntos aos estabeleci
mentos congene1•es c tl.OS diroclores dos esta
belooimentos offici~s, urnt\ l'Ciaçiio dos ~lu
·mnoa que ti verem sido 1·eprovad.os; 

AL't, 7,0 Os in~titutos equiparttdos terão o 
-dil·eito de conferir aos seus alumnos os grú.os 
que coneedom os estabelecimentl:'s fede1·aes, 
uma vc~ que tenha!ll elles obtido as appra
va.ções exigidas pelos l'egula.mentos deste~ 
paPa a obtenção dos mesmos grá.os. 

Art. 8. • O~ eumes desses e.ltabelecimen
tos serão rei tos de conformidadú com as leis, 
decretos e instt•ucções que regularem os dos 
esta'beledmentos fetleraes, e vale:rão pa.ra a 
matricula. nos cursos destes. 

Paragrapho uniM. A trnnsferencia de 
.a.lumnos, porém, do um pa.ra ouh'o instituto 
federal ou offi.cialm~ute reconhecitlo, sô será 

permittid(lo t.lepoi~ de :prosttvlo o examo do 
anno. 

Art. fJ.• As épocas de exames IJOdm:ão ser 
alterrLdns, atJ;en:!endo-se ás co tJdiçõos do lo
calhlndes ou outras peculiare~ aos iostitut-Js 
BIJ.Uipamdos, desde quo essa al1eração não 
importe menor duração do curso lect ivo oa 
do Pl'a.zo necessario :para. o pt•eparo dos 
oxam~s da 2• êJlOca, sondo em tal ca..~o. 
alteradas ta.mbem Pl'ororcionttlmc.ntc as épo
cas pa1·a a abertura. e e~cJI.'!'a.mento dos 
trabalhos looti vos. 

Art. lO. E' licito aos institutos cqnip:t
t'atlos ensin:~.r outros di~cipulos allÍm uos 
oomprolle>otlidos no p!a.no de en~ino do instí· 
tu to federal, des.!e qne dahi nüo r e iUltll, a 
juizo do Governo, sobrecarga JKl.l':J. os alu· 
mnos, com prejuízo de snn hygiene mental. 

Art. 11. Ca.da instituto oquip:~.racl() teril. a 
sua congl'ega.ção de lentes com as attribui
ções que forem dadas pelo re.lpecnvo regu
lamento. 

Art. 12. Da.s penas disciplinares, impostas 
aos a.!umnos pelas cong1•egaçõos ou diretores 
los institutos equiparados, llaverâ recurso 
J)arn. o Govm•no,quaodo ellas impol"tarem ex· 
clusão dos estudos ou privação de matricuh\ 
em estabelecimentos congenere~. 

Art. 13. A infracção das disposições con· 
tidas neste titulo, determinando i rregulari
dades ou abusos que acarretem o a batimento 
do ni vel moral do llnsino, snjeita.rá. o inst í
~uto eCJ.uiparado, conforme & gmvidado do 
caso. !t censura particular ou publica. do Go
verno, á. suspensão do privilegi~, pol' tempo 
nã.o excedente de dous annos, 011 á. cassação 
do dito pt•i v ilegio. 

Art. 14. Só por decreto e de]lois d13 ou 
vidos os inte1•ossados, será suspensa. ou cas· 
sa.da. a equipari1Ç5.o. O Minist ro poderá. po
l'llm, por simples po1•taria, em vis~a. da l'C• 
presenta.çã.o do del<lga.do ft~cal, resolvei' sobro 
a. censura. 

Art. 15. O privilegio j á concedido a. insti· 
tu tos do ensino super>ior, fundados por asso
ciações ou particulares, será. cassado, alêm 
!los casos es LalJelecidos nos ar tigos an ter i o· 
res, guando for dissolvida. a. sociedade man
tenedora do estabelecimento; o11 o proprie
tario decl11.ri1..l·o extincto, bem nssim quando 
por dous annos successivos a frequencia. sõ 
chegar <l.O miuimo Jega.l. 

Art. 16. Nesses inetitutos, será tambem 
suspenso o goso das pt•m•ogatiyas dt\ Qquipn.· 
ra.çã,o: 

I, deixando o proprietario ou a associação 
de sujoi~ar ao elta.me do doleg~do fiscal o 
app1·ovução do . Governo as alteraçõe,s que 
fizer nos seus estatntos ou compromissos, até 
que satisfaça essa. obrigação ; 

II, baixando a frcquencia a menos de BO 
alumnos durante mais de um semestre; 
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III, deixando de rouovar o segtu•o do pt'E· 
dio em que estivur funccionando o esta\íelll
cimeoto, quaotlo elle con~ti.tult• em todo ou 
em parto o fundo patrimonial di\ as.qociação; 

Estes exames deverão eJfectuar-se UM pro
ximidades d~ abe1·tura. dos cursos supc
rtores. 

IV, deix<1ndo úe apresentar opportuna
mento ao delegado fi.~ca l :1s certidões que 
forem e:tigitla.s para a SU:\ equipa ração, 
quando o nK'Smo as <tuizcr- veriflcat·. 

At' t. 17. Si , dentro do per iodo cJa suspen
são, o instim~o niio pro\-rt,. t~t· .~D.t isfoito as 
olwig::v'}ics <lua lho são impcst<tl!, o;er-lhe·h~•· 
cas.;ada a equiparação. 

Al't. 18. Aos alumnos de:; es>aiJc lecinlen to, 
suspensos ou p rivados da equiparação po
derá. ser concodida pelo Governo em qua.l· 
que1• époct\ a transfer;;ocia. pa.rtl ou iro esta
belecimento oongonere , le 'l'a.udo-se em conta. 
para. os seus effcitos o numero de faltas dadas 
no est abelecimento suS}>enso ou cujos pri
vilegies forem cassados. 

Art. 19. Em relu.cii.o aos estabelecimentos 
i e ensino secttndario se observará mais o Ee

. guinte: 
I, são de rigorosa ou.serv:tnCÍil nesto~ OS· 

ta.bclecimentos as disposições do reg ula.
ruento do Gymnasio Nacional, relativas :~.o 
numero e seriação das disciplinas, ft sua dis
tribuição pelos a.nnos do curso e ao numero 
de horas semo.na.es coneRgra.d.as (l.o estudo de 
ca.da ma.tel'in.. 

n. A organização dt>5 progra.mma..~ de en
sino ll da. ~xclusiva. competcnciu. da congre · 
ga.çlío do Oymnasio Naaional, seudo , toda· 
via, permittido ás congregações dos iosti· 
tutos equipa.ra.dos submetter, antes do ter
minado o pl·azo d~ duraç.ão daquelles :pro· 
g:rammas, á consideração do Govemo, por 
intcr medio n com infm•mação dos res:pecli
vos delegados tlsca.es, modifics.ções ou medi
das aconselhadas pela experiencia. em bem do 
ensino, sobre as ítuaes l'esolverá. o m esmo 
Governo, ouvi :a préy:amentc o. eongroga.ção 
do Gymnasio . .. 

111. São de estrictr. obse;·vo.ncia. :1.~ regras 
estabelecidas no regulamento do Gymo~io 
N~cional pal'tl a execução dos programmas, 
bom como o disposto com r elação aos exames 

· de admissão, do promoç.ões succes.qivas e de 
;madureza. 

IV. São prohibida.> a> a.u1a.s communs a. 
alumnos de annos dlil.'ereutés. 

V. Aos delegados ftsca.es incumbe nos 
exa.LUes de madurez~ a fiscalização de qae 
tra.ta o regulamento elo Gymnasio Naoional. 

VI. Os exames de- madureza para os alu
mnos procedentes 'de qualquer ensino qae · 
não o offi.cia l ou o oflicialmente reconhecido, 
etrectua.r-se- hã.o, na ·Co.pital Fideral , perante 
o Gymna.sio Nacwna.l, c em outras locali
dades, pera.nte os estabelecimentos a elle 
llquiparados que alü existirem. 

Vol. v 

V[!. Cada io~titnto equiparado será ollr!· 
gari o .a Nccbcr gi·atnitmncn te, por indica.cão 
do M.1ni~tro. atú t!ou!! al umnos internos c oito 
o:.:tcrnos, obscrvad;ts as condiçõ~:s est~bele
citl:ts no l'O.!~~t l:~mcn to do Gy1nnasio Naciona l 
para. a atlmzssao un alumnos gratuitos. 

1\t'"· 20 .. ~ os cs~ahe!ecimentos de ensino 
sape•'iot' equ ip:.u•;vJos é applicavcl o tlisposto 
no art. 125 do Codigo do Ensino. 

Art. 21 . Os n.lmn nos <liplomados nos esta.
belllctmootos do ensino secunda.rio jj, eqlti· 
parados, pcrtoocentcs a particulares ou 
O.S$ociaçõcs, sómentc serão admit tídos il ma
tric,Jla uas Faculdades sn:perio1·es dopois de 
approvados mn oxame de habilitação pre
~tado no Gy mnasio Nacional ou em qualq11er 
mst ituto dos E;t:ldos ou do Diskicto Federa! 
no goso !Las prerogativas off\ciaes . 

. Art. 22. Ficam l'&'l'ogados o ti~ulo Ir do 
regulamento n . 3.890, de l de janeiro de 
1901 ( Cocli!:fo tio ~~usino ) e disposições em 
con tr:~ri o. 

81>la das sessões, do novembro de l003 . 
Henriqve Salles, pt·os idonte.-J. Bonifacio 
relator.-Bricio Fill!o.-JQt!O Oa.dos Tei~~i,.J 
81·and<io. -Sei F!·eí1·a. -Jllo.laquias Gonça/v.os . 

N. ~92 A-1903 

Reclr~cç.ro z>M<t .~" •liscuss<lo do projccto n . . ~92, 
ele 1909 . 

O Cougt·osso Nacional r esolve: 

Ar &. l. " Aos e ,;tabolecimetos de ensino 
Sttpe1•ior ou sccundai'Ío, fundado.; pelos Ei
tados o pelo Disll'ic to t' edet•a.I, poderá o Go
verno concetlm· os pri vilegios dos estabeleci
mentos fedoraes congeocres. 

Ar t . 2.• Para quo c::;ses institutos poosam. 
sor reconhecidos e gosar do taes prívilegios, 
tleverã.o sQ.tisfa.zet• ú.s aeguíutes conrliçõos: 

1, tel' um:t frequoncin. nunca. inferiot• a. 
60 a lumnos ma.Lricula.dos polo espaço de dous 
aDilOS; 

I!, observar o regimeo e o3 programrnas 
do ou~iuo n.doptndoa no estabelecimento 
federal; 

IH, possuir mobiliurío escola r· de accortlo 
com as axlgencias pedagogicas, labot·atoriüB 
e gabinetes completos para o ensino p ratieo 
das sciencia.s ; 

Ar\ . 3. o o~ institutos fundados pelos Es
tados e pe lo Districto Federal, que quizerem 
obter •~ equipar~ão nos institutos fedet•aos 
declararão a. sua denominl.Ç:í.o, sêde e fui.~. 
o nome e a na.f.urali•la.de de seus :~.dministra.-
1 ores ou da pes3oa a cujo car go estiver asull. 

31 
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dire~:Lo technica., e instruirão o pedido com 
. um exen ph.t· tla foiha otlicial em que houver 
si··'o publicado por extenso o t•egulamento do 

. institato. 
Art. 4, • A' vista. desse pedido, o 3overno 

nomearâ um deleg.1.do de rcconhecülu com
pe1encio , domicilia.J.o e l'esidente na. séde do 
instít 1tb, par<t o :fim de tiscalíza!-o, ax:pondo 
em minucioso relatorio quanto observa.~· 
soh•·c o pt'ogt·amma e merecimento do en
s ino, processo de exames, natureza. das 
p :·ovas cxhibida.s, condiçõos de üdmls:;ã.o ': á 
Iu-ltricula., idoneidude mol'al e - technica. elo 
.t,,·ector e do cor tlo docente, existeocia. de 
laborato1•ios e ga binetes neeeS:-:--arios ao en
sino, 1requencia do instituto e o mais que 
_posso. interessa.r. 

Art. 5.• Envia.do o relatorio, o Governo 
r esolv er á sobre a equipa.ra.~.ao e concedida 
esta, o m e&mo delegado fiscal ou outl•o, sl 
assim entender o Governo, e:mrcerâ as suas 
funcções (lO instituto equiparado, recebendo 
a gra.\ificaçã.o annual de 3:600$ paga. pelo 
ina,Huto, q::e a recolllcrá, cru prestaçoes 
semestraes, <1 repartição feàei·al que fo1• de
signada. 

Art. 6. 0 Ao delegado fiscal incumbe, além 
do disp1>sto no a.rt. 4• : 

I, Jeva1• a.o couheoimonto do Governo 
qualquer modificação operada. no cm•po do· 
cento uo instituto equipara-do ; 

1!, rubricar o livro de matricula, veritica.r 
os documentos apresentados pelos candidatos 
e encerrai-a. na. época competente ; 

III, Jançru.• o oisto nos progr-«mma.s de 
pontos or ganizados para os exames e nas 
certidões passa.dM pelo secretario ; 

IV, assistir aos exames, rubricar o pa.pel 
para. a.s provas s assignu.r as u.cta.s res~-
ctiva.s; _ 

V, visitar os e>ta.belecimentos duas vozes 
por semana, consignando a.a suas obser-vações 
e imp-reMões em liyr o e3peci.-I, que para. tu.l 
fim lia. verá na secrelaria; 

VI, fa.zet• observar o rt>gimen do ensino, 
inspeccionar a execução dos programmas, 
o.ssistir ás aulas e tl•abn.lhos de laboratorios 
e gabinetes, pelo menos duas vezes por mez ; 

VIl, examinar e rubricar no fim de ca.da. 
mez as cadernetas das aulas, notando a fl'e· 
quencia dos alumuos; 

VIII, fazer obser-var as disposições do ar· 
tigo 47, levando o facto t.l.o con11ecimento uo 
director do intítuto e do Governo, para o 
etl'eito do r eferido artigo, si o d irect or não 
providenciar sobre o caso; 

IX, rubricar a guia de transferencia. dos 
alumnos . para outros estabelecimentos ; 

X, reclama1• perante o director o prol'i
mento dos laboratorios e gabinetes po1• fórma 
a. satisfazer as exigeucias do ensino expe
rimental ; 

XI, apresenta.r annu:tlmente um relatorio 
clrcumstanciado dos tt·aba.lhos do instituto 
coro as suas ob~ervaçõ~s sobre o mereci
mento do onsino, cxecuçã.o dos programmas, 
prosesso dos exa.m<!s, 1\l:rendo-o acompanhar 
da lista dos alumnos matl·iculados, dos mb· 
me~t.ído~ a exame c dos c1ue Hverem sitio 
tr,tnsreridos pal'a. ou Lrosestabe:e imentos; 

XU, enca.minha.r, com informação ae> Go
reroo.~s represent ·,çõcs o consultas in specic 
dirigi las pelo direetur ou pel a congrega';!ão; 

xm, remettel' depois dos exa.mes da. 1 ~ e 
2 .. épocas aos delegados jllJltos aos estabolo
cimentos eongeneres o aos directorcs dos es
ta.beloeimeotos ofllcia.e.~ mna.I•elaç~o do;J alu· 
mo:.s que tiverem sio1o reprovados . 

Art. 7 .• Os institutos cquipara.dos t er ão o 
dh•oito do conferir aos seus alumnos os grãos 
que concedem os csta.b.1lccimentos federa.es, 
uma. vez que teollam ellos c.btido as appro
va.ções exig idas pelos rogulamcatos destos 
pa.r·a obtenção tlos mesmos grãos. 

Art . 8. • Os exames de.~ os est~belecimen
tos serão feitos de conformidade com as leis, 
deCJ'etos e instrucções quo t•egularem OS. dos 
esta.l)c1ecimentos federaes, e valerão pa.r a a 
a matricula. nos cursos destes. 

Par•a.grapho unico. A tra.nsferen 1io. de 
alumnos, PDl'ém, de um para outro instituto 
federal ou otncmlmente roeonheeido, só será 
permittida depois de prestado o exame do 
ano o. 

Ar t . 9. • As época.s de exames pode1·ã.o ser 
alteradas, a.ttendendo·se ás condições de lo
calidades ou outra.s p2culi.a.res aos insLitutos 
equiparados, desde que essa alteração não 
importe menor duração do curso lectivo ou 
do príl.S1l n ecessa.rio para. o preparo dos 
exa.mes·da 2" ópoca, sendo em tal caso, alte
ra.da.s tambem proporcion~lmente as êpoeas 
pa.ra a. abertura e encor1•amento dos traba
lhos luctivos. 

A.ri . 10. E' Licito aos inst it. tltos equipil.
ratlos ensiuar outros disci p ulos além dos 
comprobendidos no })lauo de ensino do insti
tuto f~dora.l, desde que da.hi não resulte, a. 
juizo do Governo, so br-ecarga para os a.ru
mnos, com prcjuizo do sua. bygiene mental. 

Art . 11. Cad<\ instituto equip.~-ra.do terá a. 
sua congregação de lentes com a.s a ttribui
ções que forem dadas pelo respectivo regu-
lamento. . 

Art . 12. Das penas discíplina.res impostas 
a,.Gs alumnos pelas congregações on dire
ctoroa dos institutos equiparados, ha.verá. 
recurso para. o Governo qua.ndo ellus impor 
tarem exclusão dos estudos ou privaçã.o de 
matricula em e.s'abelecimentos congeneres. 

At•t. 13. A infra.cção das disposições con· 
tidas neste titlllo dewrmiBando i r regulari
dades ou abusos que acarretem o a.bati· 
meutv do nive l moral do ensino, sujeitará. o 
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i-nstituto equiparado,.confut•me a gravidade grega.ção do Gymnasio Na.ciona.l, sendo, 
<lo caso, a. censura. particular ou publica. do todavia., permittido ás cong1•egaçõ~s dos 
GoYeroo, :i. suspensão do privilegio po1• tet_!l- institutos equiparados submetter, ll.otes de 
:po n:l o excedente de dous annos on a. cassaçao terminado o pra zo da. duração daquellcs 
do d. ·;u pt•ivilegio. pt•ogramma.s, á. con~i<let•aç.;i.o do Governo, 
. At't. t4 . Só por decreto ou depois de on· l>Ol' iatermedio e com informação dos rospe
vidos o~ interessoulos. será su~pensa. ou cn.s- c ti vos delegados fiscaes , modificações ou mo
s<l.da. a equiparação. O Ministro poderá., po- <lidas acouselhadn.s Jlela experiencin. em bem 
rém, pot• simples por l;a.ria, em vista. da. re- do ensino, sobre as quaes resolvel'á. o mesmo 
·presenta.cã.o do delegado fiscal, resohet· so- G;>verno, ouv ida prt:!>iamc:mte a congregil.-
t re a. censura. ção do Gymnasio. 

Art. 15. O privilegio jii concedido o. insti-
tutos do ensino super io1• fund:11los por asso- IH . São de estricta. ollservancia. as regra.~ 
dações ou particolarc;; será cassado, al~m estabalecidas no regulament o do Gymoasio 
dos ~abos estabelecidos nos al'tigos anterio· ~'\cionu.l pa.1•a n. execuç,ão dos _l!rogmmma.s, 
.res, qna.ndo for disso! vida a. so~iedade ma.n·. bent como o disposto com i' e laçao aos exa.mes 
tenelOL'a. do estabelecimento, 011 0 propl'ie - do admis:ã.o, de promoç;:i:.-s s uccessivas e de 
ta.rio declarai-o extincto, bem assim quando m<tdureza. 
por dous a.nnos snccessivos a frequencia só IV. São prohibidas as aulas communs a. 
cb.ega.r ao minimo legal. alurnnos de a.nnos di.lfereutes. 

Art. 16. Nesse~ institutos será. ta.mbem 
~uspenso 0 goso das prerogat ivas da oquí- V. Ao8 !lele~ados fiseaes incumbe nos 
paração : • exames de madurez[). a fiscalização de tlUe 

I, deixando 0 proprietario ou a associação trn,ta o r egulamento do G~'mnasio Nacional. 
de sujeitar ao exame do delegado fiscal e VI. Os e xa.mes ue ma.Juroza. para. os a1u
~.PPl'Ovação do Governo as a lterações. que muos prucedent9s de 'Ftalr1uer ensino que 
nzer nos sous estatutos ou compromr~sos, não o officiaL ou o offi.cialmente l'econhecidos 
até que _satisfaça. essa obr!gaoã.o; e1fect uar-sc.hão, naCapit.a.l Federal, perante 
li, ba.L:<.ando a fre<J,uencla. a menos de 61) o Gymua.sio Nacional; e ~m outras Joca.líe 

<l.lulll.Uos. durante maiS de um semestre ; dades, perante os estabelecimentos a ellc 
111. deJxa.ndo. de renovar o seguro do pt•c- equiparados qne ahi existirem. 

uio em que estrver funcciooa.ndo o esta.bele
eimento, qua.ndo elle constituir em todo ou 
-em parte o fundo patrimonial da. associação, 

IV, dei:mndo de apresentar o:pportuna
::n.ente ao delogado fiscal as certidões que 
r01>em exigidas para. a sua. equiparação, 
qu ando o mesmo as quizer verificar. 

Art. 17. Si dentro do per íodo da suspen
-sã.o o insmuto não provar ter satisfeito as 
obrigações que lho são impostt,s, ser-lhe-ha. 
cassa.~a. a equipa.raçã:o. 

Art. 18. Aos alumnos dos estabelecimentos 
suspensos ou privados da. equipar ação poderá. 
ser concedida pelo Governo em qualquet• 
~poca a. trt\Dsferencia. p:11·a. outro esta, baleei
menta congenere, l evando-se em conta para. 
os seus effeitos o numero de faltas dada.~ no 
estabelecimento suspenso ou cujos privile
gias forem ca.ssa.dos. 

Arf. 19. Em rel~.ão aos estabelecimentos 
de e nsino secundaria se observará mais o 
se,.uinte : 

1. São de rigoro~a · o bservancia neste.~ es
'!ia.belecimentos as disposições do regula
ment o do Gymnasio Nacional, relativas ao 
numero e seriação das disciplinas, á. sua. dis· 
h•ibuiçã.o pelos aono3 do cttrso e ao numero 
d e hol"aS ooma.naes consagr adas a.o estudo de 
cada. ma teria.. u. A organização dos programmas de 
ensino ê da. exclusiva competencia. da coa-

Estes exames deverão etfectua.r-se nas 
proximidades d~ abel'tnra dos cm•sos su· 
periores . 

VII. Cada. instituto equiparado serei obri
gado a. receber gratuitamente, por indicação 
do ministro, até dous alumnos inte1·nos e oito 
e:xtcrnos, observa.•las as condições esta.belc
cidaa no r egulamento do Gymna.sio Nacional 
para. admissão de alumnos gratuitos. 

Art . 20. Aos estabelecimentos dé ensino 
superior cquipa.rados é o.pplica.vel o disposto 
no art. 125 do Codigo do Eosino. 

Art. 2L Os a.!umnos diplomados n os esta.· 
belecimentos de ensino secnndar io já. equipa
l'ados, pertence ates a. yarticula.res ou asso
ciações, sômente serao a.dmlttidos d. matri· 
cula nas faculdades superiores depois de 
a.ppl'ovados em ex:a.me de habilitação pres
tado no Gymnasio Nacional ou em qua.lquel' 
im;tituto dos Estados ou no Districto Federal 
no goso da.s p reroga.ti vas officiaes. 

Art . 22. Aos estabelecimentos de ensina. 
secuodarlo, fuodados pelos Estado3 e pelo 
Dist1•icto Federal com os privilegias dos esta
belecimentos federa.e::. congcneres será appli
ca.do o quQ dispõe o artigo antecedente des
de que sejam tra.nsfl'l'idos a partic11l&rt'S ou 
as~ocia.ções . · 
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Ar·&. 23, Pic(\m r:;vog:\J.os o ·titulo U do re- ele itos para o cargo de directot•, eoropetindc 
gula.roento n. S .800, de 1 à3 j;J.nei ro tlo !901 a Cficolha a.o PJ•esiúe~te da. Itepubl!ca. 
(C:Odi"O d~; Ensino) t\ diEpo,irã.<J em con- § 2". Compete aodrreetor: 
lmrio. · · · o.) tudo quanto se ref'erir á. parte admi-· 

. , . .- .- , _ ,•, , h d nl'~trativ a. nos ~et•mos tb~ dis:p_osições regu:- · 
,~!lia. •l <~'. ?~11 · 1~-1~;:~0~ -. "-,;,'~,,"nove~-':,0. _c llumeotnt·es, Q, mn ~eus 1mpetllment_os, sel' _ _. 
l00 3.-11c • -~'•CJlll. --.1/".'• pr .. ,r~.,ntc: B''"~ subsUtui:b pe lo p;•ofes.")l' ordulal'lO ma.ts 
fr?:ll.~: -:::~;r:., O~t·J}~~ .~ t:·z;:~·~ 1:~./J~~!' ''t.luo . -Jo~:(J 

1 
(l.fl tigo . . 

b.nif<•<> .• .-Ncl.·~z "'" ' 11'1 ~~- " -' • 1 A;•t . 5.• O cnsin•) em ca1.h\ Faculdade sera 
N . 147_ ~ 91,,: li rninisi.ra[lr, ptn· profes8ores O!'Uilnn·ios , c:t· 

ti"~tor·din:\.l~ius c <loccntt!s Hvrc~;. 

,. ,· ..... ~'·"-r. : ,-,. , .,_1 ,, "•"!f<···\!"",·.·"'···'.-' -.. ,.;.~ ,,, __ ; .. ;;.,;;. l ~ 1.o O.i profes~oTe~ ~r._iinaJ·1tosn e ~~trttt· 
"' "'" v ..... • • ~ -v~; :;idade · ' v ~ crdína1•io~ s;:l ii.o non1Cil.uus :pe o , . l'CSiu Cll e 

O Congr~g) N:;.ciou;~l dcci·~r.a.: 

<h\ Ro;')ublica. l'or. iudicaçiio do Gra~lle Con
selho Umvcr'S1ta.r1o. qne c:scolher.... entre 
don~ profissionaes indicados-para cada vaga 
p<lla r c.;pectiva cougl'ega.ção . 

§ 2.• Os docentes livres serão nomeados 
pelo reitor após a. exhibição de provas de 
habilitação. 

§ 3.• Aos profeS!JOl'OS ordinarios-que oo
comporú. das cupam o mais elevado g1·áo oa hiera.rcbia do 

At•t. 1." Fica in::;titnilla. na. ci<~•dc tlo Rio 
da Janeiro uma Uni ,·cr:úda.ie ÍJ\'ostiJa de 
pcrsonttlidade juridica e a.u\oJloroia. dida.:;t ica, 
administrativa e di•lciplinar, sob il. insp<lcção 
do Est.'\do. 

Art . 2. • A Unitersiu:>.:ic se 
quatro seguin\es Faculdades: 

Faculdade de Mediciua; 
Faculdade de Dlrei,o; 
Faculdade de P lülusophi:J. c Leti.r;J.s; 
Fa.culdadG de Sciencias l\'latlloma;i<las, Pby

sicas o Na.turaes. 
Art. 3. • A Univerúdade Er.rá. diri!!ld:J. por 

nm reitor, oom D.ssist_enci(!. de um Pequeno 
Conzetho , incumbido das questões adminis
ir:r.tivtts e oconomicas; e de um Grand~,; O'on
selh.o ou asaerobl~.a goml dos profossores, in
cumbido da~ quest.ões did;tctica$. 

§ Jo. Na organização d;t Universidade o 
Presidente da. Republica nomeará o r~ltor 
pelo prazo de dous :tonos . Dosta dr,.ta em 
diante o t•eitor senl. escolhido pulo Presi
dente tla. Republica., co trc tlous nomes indi
cados a.nnur.troonte pelo Grande Conselho 
U oi VOl'Si ta.rio. 

§ 2°. P [l.n\ o logal' de rei, ·.i!' se:nl eleito 
um profCEsor oro elfccti I' i ela.(: e ou jubilarlo. 
pe t't.encen te a cada uruv. d:>.S F:·.culd.,ue.> mc
cossi v;tmen te. 

§ 3o , Compete ao reitor: 
a) representar a Uni-ver-;;itltule para t o,tos 

os elfeitos da. lei; 
b) fazer executiu· ~ llelibec'J.ções do Gr:l.nde 

e Pequeno Conselhos Univê:Niia.ri():! e das 
congrega.ções das F•\.culdades ; 

c) corresponder-se com o Govel'no ; · 
d} nomear , Ucen cear e deroit t iP o pessottl 

da. sect•eta.ria e da bibliotheca d<\ Uniçersi· 
dadc, e da.s secretarias ílas Faculdade<. 
. Al't. 4• Cada. tuna. das .F(Iculd,.d0s será. 
diri«ida. por um ílirect or, com assisteucia. da. 
respectiva congregação, pelo prazo de um 
anno. 

§ 1°. Cada oougrega.çõ'.o apreseni~ l'iL em 
lista triplico os nome$ do seus membros, 

magisterio, ooropete: · 
a) votar e serem votadc3 na, a.ssembléa 

gera l dos proíes:;ores e n as respectivas con· 
<>regações· · 
<> b) exa~inal' os alumnos e cs ca.ndida.tos á, 
doceucia e a titul as sc ientiftcm; da. Univor
sidacle; 

c) fazer o curso official . 
§ 4. • Aos professores extraordinarios com

peto: 
a) substitui r os profeSllores ordinal'ios nos 

seus impedimentos; 
b) enca.rregat•- so dos cursos pe~·uutnentcs, 

quando designados para. esse fim ; 
c) fwzm· cttrsos livres . 
§ 5.• Aos docentes livres compete: 
a) fll.zer cm•sos .livr es uos quae;, só poderão 

l<leciona.r. a ma.tcria. para a qual obtiveram 
livre docencia . 

Art . 6.0 Ao Pequeno ConseHw Univet•si
tario, que será e,.mposto do reitor e dos di· 
roctorcs da.s Faculdades, compete: 

§ l.• Dirigir o patt•imonio d<t Un iversidade 
e resolvel' todas ns questõe~ ecouomicu~. 

§ 2.• Fi:lar os v<>oclmontos do pessoal pa.go 
pelo cofre •l:J. Universidade. 

§ 3.0 _Org-luizal· annualmcnto o Ol'çamento 
geral do, Universidade e o orçamento dota
lltado de cadn. Faculdade. 

§ 4.• Autoriza~ as d.espezas extt-aordina-
riu. · 

Art. 7.• Ao Gmncle Conselho Uviversl
ta.rio ou assembléa geral dos :professores, 
que será. composta do reitor, dos ditoctores 
e todos os profess01•es ordiaa.t•ios, compete : 

§ l. • Crea.r ('adeira.s novas Olt novos_, 
cursos permanentes feitos pot• professores 
extraordinarios : 

a) transformar o> cu rsos permunentea em 
cadeiras regida.~ poL' prof~ssore;, ordinarios_;. 
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IJ) augmental' o numero d.os professores; 
c) supprimir c~deiras; 
d) modific:u• os regubmentos das Fa.cul· 

dades qut~odo todas ll.i!ta.s mctlida.s forem 
propostas pela s I'espectivas coo~regaçõcs. 

clus..'lo da Fa.culrlade, rlo cxelusfio da Univcr
sidmle, havendo, porõm, r aellrso de su<J.s 
decisões· par a. o Gl'a ude Conselho Uoiversi
ta.t•io . 

§ 2·• . Gommutar as penas impostas aos 
a.l umuo:; pelo rei tor ou pelo tri buna.l d iscí
plinar; julg"'r os rccurdos, que foreiU intar
llostos sobre as resolnf}Õcs das congregações 
e do:; directo1·es das Faculdattes; impor p ena> 
d isciplinares aos profossorcs c doecntes; sus

. :pender a. e;{eeução de um ou ma.is cnrsvs, e 
mesmo de todos os cursos de uma Fa.culda.(le, 
quando o eltija.m a ordem, a ili~ciplin a, e 
outras cücumstancias de momento. 

§ 3 ." Commissionar professores da Uoivm·· 
sidado para fil.zercm no paiz, ou no estr;w. 
geil·o , estudos de a per teiçoamcn to. 

§ 4 . • Au'.ol'iza.r o reitot· a contrata. ·,· p ro· 
· :fissioaa.es estraug<Ji ros. quando no paiz não 

h ouVCl' p~soas com M uecessa.rias habilitl.l.· 
ÇÕ3S. 

§ 5." Suspender os directorcs das Facul
dades <1 ua,od o se r ov cl:.wem i oca pazes <lo 
dese:npenho do seu ca.rgo; represent;n• M 
P1·esidente da R~publica soliCltando a ele· 
missão U.o l 'l!i'tor, quando csto não exercer 
com competencia tão elevada f<~n~.ão. Nest a 
emergencia. a. repre~nt:.~Çw, que deverá. ser 
assi::r nada p or dous terços dos membl'O$ do 
Grande Conselho, será confiada ao commissa
l' ÍO do Governo, que assumirá. as ruocções de 
reitor a+é que seja 1·e~ol vido o incidente. 

§ 6. o Resolver com plena at1tonoruia tod••s 
as questões de interes5e da Uni vcm idade, não 
previstas na presente lei, nom nos rcgukl.· 
m antos espooiaes, Stljei ta.ndo-se smneo t~ :i 
autorização tlo Governo, m s caoos quo naar
retam aug-men to de desp ezas pa.l'a. a União. 

A1't. 8 .• A's congre,o-ações, quo serão com
. :post:~s de professores urdina,rios tlc caà.'\ 
Facuhlade, compete : 

§ 1. • lndlctw os .nomes dos pt'Ofissiona.es 
que devll.Ol se1' providos nus C<\l'gos do ma.· 
gisterio . 

§ 2 . • Pedir, o.o Grande Conselho, augmento 
de numero dos p1•ofessores ext raordioa.rios, 
a creaçã.o de novas cadeiras e de novos cUl'SOS 
perma.nen\a:, a suppressã.o do !lade iras e do 
cursos perm .• nentes , a. tra,nsfo~111ação do 
cursos em cadeiras. 

§ 3. • Organ izar o ensino e ministl'a.l-o 
com plena autonomia. . 

Art. 9.0 O Governo nome!l.l'á. um commis
sarlo de sua inteira confiança, quo exercerá 
as f;m cçõcs de fiscal perante a Univeraidade. 

Art. lO. Haverá. para. ca.da. Faculdade um 
Tribunal Discip linar, composto do r ei to r , do 

. coromi::;sario do Governo c do dil'ector d~ 
respectiva Fa.eulda.de. A esio tribnna.l com
pote impor aos estudantes pen!IS de sus
}>ensão por mais de u m somest-re, de ex 

Art. l l. A Uni. vcrsiclad'3 terá. po1• !\mação: 
§ 1.• Mlo !strar po1• intermccl.io de sua~ 

Faculda.dc.s o ensino snporiot·. 
§ 2 .0 Responde•· á~ consuaas o peJ idos tle 

infurJll:".ções feita~ pelo Governo . 
s 3 ," Gonfcrit• diplomas tle dontot•es em 

me.licina., bacharel em philosophia. e lettra.s, 
bacharel em dirc:ito. hacha•·ol em sci~:>ncias 
m athema!ica.s, physica-~ c nJ.tu!·aes, pharma
ccu~icos e parteira. 

§ 4. a 1/'eritica.r as habilit;:.çõc; dos·caodi· 
da.r.os diploma~lo3 pelas Faculd:J.des estran
;.plra> ou nacion :\()3, q uc qnei raro exercer no 
Brazil a. profissão de modico, ath'ogado, phal' · 
maceutico. c parteir:~. 

§ 5. • Verifica;L• a$ h!tbi:ir.a.:5es dos can
didatos dip!omndo.; ou n:\.o, que pretendam 
um clLlloma scient ltico d[l. Univer;:ida.de . 

§ 6.-0 YGrificar <L~ h~.bilitat.ões dos pro
fissionaes nã.o diplomado> <[Ue queit•a.m exer· 
eer ct9 me>mas profissões no Bró!.ziL 

§ 7 .• Recol.M· ;\s suiJn~nções e dota.ções, 
<! ne lhe f,Jrcm feitas, zela ndo pch conser
Ya.~.ão e :progl'es;;i..-o augm tlnt.o de san patri
raonio. 

Art. 12. A S!lcret(l.t•ia d t\ Uni·mr sidn.Je ter1l. 
!luas secções : uma ile expediente e uma de 
eontabilida.Je , dil'igidtts l'OSpedivamente pot' 
um se~retario c um thesouroiro nomen.dos 
1> )!o l'eitor. 

§ l n Cada. miJ:l das Faculi!a<la~ t erá uma 
secret:~ !'ia d ir ig i!l-9. po1• um sect•et<wio . 

A:·t. 13 . O provimenio dos cargos de ma
gist urio será. feito U!J seguinte Inollo: 

e~) n. li vre docer.cia scrã. obt\da p Dla a.pre
se ntac:.ã.o tle uma t hcsc por uma prova oml, 
sobre um poJJ to cscolhi-:to c~ sorte e exposto 
pelo ca.nàidato, 43 hot·a .. ~ dopais 'le sorteado. 
Si , porém, ~t t hc>e aprascnta.·l<t fôr tra.ballto 
d.a g~andc v~\lor scientifico e merecer u m pu.
i'<!CCl' un,\oime ü tt commi$síio Gxu.minadot·a, o 
ca.ndi:l,\ t.o será dispensado d:l. pt•ova oral. 

b) O professorado extr:l.vrdinario ser :í. ob· 
tido ])OI' indic :1çio tla. rospcct!v:1 congrega.çi\o 
que, de en tre oo U.oceutes liVl'es , cscolller<l. 
1\quellcs cujos cu:•sos tivcl'em obtido maior 
su ccesso e cujos t r abal hos publl~atlos forem 
do mais a.lt o va.lot' scieutifico. 

c) O professol'l.ldo ordin<wio se1·<.L obtido pol' 
promoção, mediante apt•esentacão . de tr<:~.bo,
lhos e titulas scienti!icos de um· profeSSOl' 
extraordinario. A Universidade, porém, r e· 
serva o dire'it.o de olferece1· o ordina.ria.to 11 
um professor d(l mesma Faculdade ou d.c 
outra congene1'e que tenha. adquirido grande 
nomeada, por seus trabalhos sciontificos e 
.pela snperiol'idad:) tle seu ensiao. 
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Art. u. o numerv Je professores ordina
rios e ox:traor;iinari.os set•ã limitado em ca.da 
Faculdade. podendo sm·.augmentado oudimi
nuido pelo Grande Conselho Univorsita.rio, 
mediante proposta da respectiva congr.:g~cão. 

Paragrapho unico. O numero de docentes 
livras ser<\ illimit<\d.Q. 

Art. 15. Os cur.10s da. Univ<~rsida.de serão 
officiaes e livres. O~ cursos ofiiciaes porma
nenta~ serão feitos pelos professores ordina
rios ou seus substitutos. Os cursos comple
mentares serão feitos pelos professores oxtra
ordinarios, que poderão t<J.~noom fa.zer curws 
livres. 

§ I•.Noscul'WS em qne o ensino fur pratico, 
o profe>~~or sorá auxiliado por um ou mais a$
sistmltes, nomeados pot• JWoposta sua pelo 
director d:t Faculdade e os vencimentos s~li.o 
pagos pela UniTeJ•sidade. Suas funcções <ht
rarã.o t~os annos. 

§ 2•. Em cad::;. serviço cliniw ou labo:·~to
rio, haverá aspi;·a..:!es liures, de nomBação do 
professor e não pet·~elJerão vencimentos. 

Art. !6. Fica. instHuido o c:<:amc de eslaá a 
para vet•ificação cln.s habilitações dos profu
aionae.~ diplomados ou não, que queirame~
ercer as profissões de medico, advogado, 
pharmaceutico e pat·teiL·a no Braz i I. 

Pa.rag:rn.pho unicJ. X o exame de estado, a 
commissito examina.dt)ra. compor-se-1m de 
cinco membt·o~ no minimo. será pt·osidid:t 
pelo director <h t·espectiva Faculdade, sendo 
iniciado o exame com :L presença <lo commi~
sario do Governo. 

Art. 17. Fica instituído o elW.rne do prepa
ratorios pelp typo de mo.uurez:~., feito peran
te um jury nomeado pelo Governo o tlsc<ili
zado POl' dologado de litta. inteira. coa tlança.. 
Para a.drois3iio nos ctn•sos univeraita.rios os 
a.lumno! apreaentar[o nm certificado do 
o:x:a.me de madureza. 

Art. 18. As Faculdades da Universi<latle 
terão !lS seguintes catlei t'as : 

a}-Fnculdade de ~Ie:liciaa : 
1 Anat<>mia desct•lptiva. 
2 Anatomin topogrt\pllica.. 
3 HistoloA"ia. 
4 Physiologia. 
5 Ana~mü1 pathologica. 
6 Patho1ogl:~. mer1ica. e prop&deutica. me

dica. 

7 Pat llologia cirurgioa. e propodentiea 
eirurgica.. 

8 Operações e appa.relho.s. 
9 Therapeutica. 

10. Pllarm.acologia.. 
ll. Oliniea medica.. 
12. Clinica. de moto3tius tropi~\e~ . 
13, Cliai()(l cirurgica., 
14. Elec~rotll€1l'apia. 

15. Hygieae. 
Hi. Medicina lega.!. 
17. Clinioa. o hstetriea.. 
18. Clinica. gyne~ol ogica. 
19. Gliaíc;\ ophtalmologica.. 
20. Clínica. pediatr-lca. 
21. Clínica. derrna.tologica. 
2't. Clínica. psychiatrica c d: roolcstt;,~ 

nervo.,as. 
(IJ) F•\culd;;.dc de Direito. 

l. Direíto romano. 
2. Philosophia do direito . 
3. Direitu cumroercial. 
4. Direito cl'imiuaL 
5. Direito oonstituoiona.t. 
6. Direi tu civil. 
7. Eoonomia poli tio<t c finanç:~s. 
8. Direito administrativo . 
g. Legislação oompo.rada. 

10. Thcoria e pratica do processo. 
l ! . Dil•ci to intet·naciona.l. 

(c} Faculdade de Philosophia. e Lcttl,'.l.~ 

!. Ma.tltematicas supe1•iures. 
2. Gaogra.phia, 
3. Historia. 
4. Historia. e Geographia. d o B1•azi!. 
5. Historia comparada das línguas ela:;. 

sica5 e neo-la.tin[Ls. 
G. Lin~ua e littera.tm·a naciona.es. 
i. Litteratura. latina. 
8. Littera tura. ~Tega.. 
9. Economia. poli tica.. 

10. Anthropologill. e Paleontologia . 
11. Historia da Philosophia. 
d ) Faculdade de Scienoias Mathem~tica~1 

Physi~as e Na.turaes; 
1. MatlHlmaticas supedol.'es. 
2. Meca.nica. 
3 . Astronomia.. 
4. Pllysica.. 
5. Mineralogia. 
t}. Ghimica.. 
7. Botaaica.. 
S. Zoologia. c anatomia. comparada.. 

Art. 19. O reitor, os dlrectores, os p!'O· 
fessot•es ordinarios,os extraordinat'ios, enoat•
regados de cursos permanen.tes, receberão 
vencimontos pagos de accordo com a tu
beiJa. n. I. 

Art. 20. Ninguem poderlt seguir um curso 
ou frequen t111· a bibliotheca. do, Universidade, 
sem ter previamente pago a. respectiv!l. 
ta11:a.. 

§ L o E' facultativa. a. inscripcã.o em nm&. 
ou mais cadeiras, independentemente da se· 
riação a que obedecem. 

§ 2, 0 Aoil a.lumnos, que fazem um curso 
se1•i:ldo com o ftm de obter um diplom[l, 
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gcientifico, serão indicadas n.s 
vam frequentar. 

aulas que de- !dades de Medicina dlL Bab.i:~. e Direito de 

Art. 21. O pa.trimonio da Unh·o·l'~lila.:lc 
ser<L constituído; 

a) pela.s subvenções e donativos quQ lhe 
fQrem taitos; 

b) pelos predios c1ue passarem a seu uo
minio; 

' S. P;tulo e Rllcirc. 
Art. 26. As actua.es Escola.s Polytf!chnica, 

do Rio de Ji~,neiro c de !.liuas, de Out•o P1·eto 
pas~a1;ão a ser subordimtda~ ao M iuisterio da. 
lndu;;tria e Vhção. 

Art. :!I. Os professora~ orJinarios qne 
ficarem addido.~ serão conYidados para pro
encherem as vagas que se deram, semlo 
facultati1·a a acccitação. 

c) pelo material de ensino e~lstente nas 
Faculdades incorpol'adn~ . Ar L 28. O Govcroo fJ.rá uesi.le J<i as no

meações de r e i tor, d C! dir('ctor, de professo· 
d) pol<~s hns e emolumentos co1>t'ildos, dl.l res Ol'iiina.rios o cxtra.o~(liMrios c ont1•egará 

:J.cacmlo com as di~posições regulamentares. os bens moveis c immoveis quo, na ooofor
§ t. '' O patrimonio rla Universiu<tde, bem 

como sua rcnd<\ liquida sorão conv()rtidos 
em tittilos da divida publica, oxcept.uados os 
donativos com fim determinado. 

Dispos içües geraes 

Art. 22. O Govet•no l1l'omulgarà O$ l'egtl· 
Jamontos espccia.cs para cada Facultl~dc. 

§ 1. 0 De accor.lo com estes regulamentos, 
a Universidade será :wtorizatla a col.Jra.r 
ta.xas e emolumentos. 

Art. 23. O GoYet'no incorpor:u-il a Fa
culdade do Medicioo. do Rio de Jnooil\) á 
Universidade, e Clltral'á em at:cordo com 
uma das Faculdade~ Livres do Direito, exis
tentes no Rio de Jo.noiro, afim de c~nsegni.t• 
sua incorporação <l Uuivüi·sidade. 

Art. 24.. As actua.es Fa.culda.dos o E~cola.s 
tio erlsino superioP, não l'uudadas pelo Go
verno da. União, continuarão a. funcclonar 
liYl'Cmento sem a menor fiscaliz·J~ã.o por 
parte do Govet•no l~ed!lrnl. 

Os tHulo~ o diplomtts cla.tlos poL• estas Es
colas ou Faculda.c.las st) daeão dit·oi lo ao 
cxorcicio proftssiono,l dopois da a.ppl'OYaf,,ão 
dos cn.ndidatos no Exame d e li.'stado Coito na 
Univorsidadu ou nas Faouldatles fodora.os. 

A[•t. :?5. As a.otuacs F •• culdl!.dcs !'edoraes 
(le Dit•eito do Recife e de S. Paulo e a. de Me· 
dioina da Bahia serno reorganizad&i! sob o 
regimon universihrio, nas mesmas condi· 
ções e oom os mesmo~ d~rei:.O.. e roga.lia.~ 
que as Faculdades congenores da Univor· 
sidn.de do !tio de J:l.Deiro. Estas Faculdades 
continuarão sob a dopendencia do Ministorio 
do Interior e constituirão nucleos de futui"as 
unive1•.;idadcs, que sel'lo instituidas desde 
quo o Governo Federal, por st ou com o 
auxilio pl'CSt.:l.do pelos governos osta.duaes, 
se julga.I• habilitado a fazcl-o, pedic~o cntiio 
a neaessaria. autot'iZa()ilo l\.0 Congresso ~a
cional. 

§ 1. O Governo nome::mt um commissario 
de sua inteira. eonftanca. perallte a~ Facul-

midadc da presente l2i, pas;am a constituil• 
o pa.tl·imouio da Univel•.>ida.dc. 

§ 1. • Na reoert.mi;o:ação das Faculdades eJtis
tentes fica. o Gonrno ~tutorizado a provOl' 
nos locril.res de professores Ol'dioarios os 
actuacso lentes cattwdt:tticos, c a professores 
extraoi'dinarios,os actuae~ ll)nt es substitutos. 

§ 2. • Os a.du,ws lentes Cctthedraticw o 
substitutos que oã!l puderem ser aprovBih~
dos DJ.. nuYa organizaçãv se1·ão considerados 
:1ddiuos com todos os vencimentos que per
cebem actualmontB. 

§ <L • Os actuaes lontes c::~.thodt•a.ticos, no 
meados pt•otes~or€s ord inat•ios e qne for em 
cncarrega.ilos da~ fnncçiíes do professores 
eJttraordinal'ios, nll. regenci~ de cu t·s~s per
manente,, goza:·ii.a de todos o3 pretlicamcntos 
c vencimentos de profe~sores ord ína.r ios. 

§ 4. 0 Os cargos do ma.gisterio na~ Facul
!la.d!ls !lo Philosoplüa e Lettl'<\s , Sciencias 
Ma.themtõtica.s, Physicas c Na.tunes só .'>Clriio 
proviuos depois que <~8 Facu !dade~ fetler;J.es 
oxi.•tontes, e a do Dit·eito, do Rio de .Ta.neiro, 
ti v orem eu tl•ado no rcgimon uni ver si tarlo. 

§ 5. o Os actuaes auxiliare> do ensino, que 
houverem prestado pl'OV~I S do ca.pacida% em 
concurso para. os oa.rgos q11o CJxcrccm, serão 
norno:Ldos docentes livres. 

Art. 2!). Só os exames :feitos antes d~~ 
promulgação da prosento le i n:~;s Faculdade:; 
LiYt'es soi•õ.o vali,los para ~ kausforcncia do 
alumnos par& as Faculdades submottida.s ao 
regimen univeL·sitarlo. 

Art. 30. Ficam revog:1du.s as dispojições 
om eoutt·aria. 
2~ de agosto de l!)O,l. - Rod·rig!Aes Li~:~a . 

7ABELLA N, l 

Vencimentos do pessoa f. rfe w n;?sl!ç<io do 
Go1)erno 

Re[tor da Uoiversidade: 
Ordenado ..................... . 
Gratitica.ç,ão .... , ..•.. , ..•.•... 

Diractor de Fae11ldado: 
Gratitl.caQã.o ......... . , , ...... , 

12:000$'000 
6:000$000 

6:000$000 
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Professor ordina.rio: 
Q.rdcna.do . ..................... . 
Gratifiec'l.ção ...... ........... .. . 

6:000$000 
3:000$QOO 

Professor extra.ordin,\rio quando encarre
gado de um curso permaoonte: 
Ordenado ,. . ... ... . . ........... 3:200$000 
Gratificação . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • 1 : 600$000 

Commissario do Govei'DO perante a Univer
sidade: 
Ordenado... . ....... . .... ... ... 6·:000$000 
Gratificação .. ........... .... .. 3 :000$000 

Commisaario do Governo pel'a.nte a.s Facul
dades federa.es: 
Ordena.do .... ,.. .... . . .. ... .. • . 3 :200$000 
Gratificação.. .. ............... l: 600$000 

Sala da.s Commissões, 22 de agosto de 1904. 

O Sr. Presld.-.nte -Em tempo 
chamo a. a.ttenr;ão da Camat•a e. principal· 
:mente da Commissiio de Orçamento, para. as 
emendas o1ferecidas ao pvojecto do St•. Ln.u· 
r indo Pitta, sob n. 30 A, de 1904, que auto
riza. () Pl·esidente da Republica. a. encom
menda.r pelo Ministerio da Marinha. os navios 
que menciona, pelos Srs. B~rbosa Lima, 
Carlos Teixeira. Brandão e outros. 

As emendas são a.s seguintes : 
"ica. o Governo autorizado a. reorganizar 

o Arsenal de Marinh<L do !tio de Janeiro, 
podendo removei-o para. loga.r quo julgar 
mais COilVe.oiontc. 

Sala. das sessõea, 2.2 de a.gosio de 1904.
Jotío Carlos Teialeira Brand<'to.- Oli'lleira Fi· 
gueiredo.- CrwlicUo Ca11aZcanli. 

Accrescente-se onde convio~ : 

obter dos governos loca.es isenção dos im
postos cstatluacs c municipacs. - Ea,·hosa 
Lima. 

Estas emendas não poderiam ser acceitas 
ex-vi da seguinte disposic,~ã.o regimental: 

« Não ê permittido em qualquer discussão 
offorecct· cmondas ou artigos a.dditiTOS que 
não tenh~m rela.ção immedlata com a ma
t eria de q uc se tratar.» 

Foi presente á Mesa o seguinte requeri
monto da Commissã.o de Instrucção e Saude 
Publica: 

Para ser presente â :Mesa. da Cama.ra. dos 
Deputa.dos, de accot•do com a. delibcra.çãó da. 
Commissão tomada sobre o parecer, junto, 
do Sr. Josê Bonifaeio e outros, o qnal foi a.p
p rova.do. 

A Commissão resolveu igualmente soli
citar da Mesa. do. Camara. a publicação, no 
Diario do Co1tgresso, dos pareceres das Con
.g-relpçõcs dos estabelecimentos de ensino, 
ouvidas sobro os projectos .\zeyedo Soclré e 
Leon cio de Carvalho. 

Estes pareceres os tão en tregue~> ao Sr. di· 
rcctor da Secretaria da Cama,ra . · 

Sala dns sessões, 6 de setemht•o do 190·1. 
Saty,·o Dias. 

Vou consultar á Ca.mara. (Pmrsa. ) 
Consultada., a Ca.mara. a.ppro,·a. o requeri

mento da Commissiio de Iostrucção e Saude 
Publica.. 

O Sr. .lttv.enal Miller - 81'. 
Prcsideot.o, pedi a. palavra. para. apresentat• 
um projccto 1•oorga.nizau!lo as escolas do 
exercito. 

(O Ol'tulo1· l J os col1sí<let•attdos do pN~feclo 
que Í!Pcrto (là6al1~e . ) .A1•t. Aos propriota.rios do navios qull 

forem construidos no te1•rito1•io nacional e o liitr . J.>reBideute _ o projeeto 
que arquearem mais do 80 toneladas, é con. n.ct\ sobre a. mesa. até u lterior doliboraçio. 
cedido o premio do 60$ pol' toooll!.da, quando 
feitos de ma.deira do pll.iz, o d() 4 5! pot' Tem a p o.l!lVt\ \ o Sr. Esta.c io Coimbt'a. 
toneh\da que exceder a 100, quando fll.brico.dos 
com aço. . O Sr. E,;.taeio Oolmbra - Sr. 

§ 1.• Pelas macbina.s-motora..s fnbricadas Prcsidenl.e, pol' tet' chegado tardiamente na 
no pa1z com destino a. omba.rct\ções, terã.o sessão de segunda-feira. e por não he.ver 
os seus llOnstructoras o premio da l ~ por comparecido no. terca, vão me foi possível 
ca.vallo-vapor, desde que a f(}rça indicada rectiftcar o aparte por mim proferido quando 
ai.tinjaa 200 cn.vallos. crava. o meu honrado collega e companheiro 

Para. p~~ogar esse premio será cobrado o de ropresen taç.ão, o Sr . Teixeira. de Sá., ao
imposto de 10 % em ou1'o do sou va.lor sobro bre a questão do llello ostadual .em Perna.m· 
as maah!nas dessa genero construídas fóra da buoo. 
llepublica. · Venho reotifica.l' o meu pensamento, que 

§ 2 .• A.os constructores de estaloil'Os na- não podia ser, Sr.Prosidente, o q1le se con
-va.ea, diques e mortona.s é concedida por tem nas palavms que se encontram no 
15 annos dispensa. d& todos os lmposto1 lJlario do Congresso. 
federa.es, nota.damente dos direitos adua- Começ.a.va. o Sr. Teixeira do Sá. a sua. ora.cio 
netros Si>bre a. mataria. prima. que impol'· quando o interrompi para dizer : o Sr. Al· 
t aram, incumbindo-se o Gove1•no Federal de clndo Ouana.h11ra, redactor do Paíz , tern um 
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modo especial de ver as cou:;as de Pernam-
1mco. 

Continuou S. Ex. o seu discw·so e eu 
ainda o interrompi para diZr.JL': o St' . Alcindo 
Guanabara. só vil1 o imposto de scllo em 
Pernambuco. 

inconstitucional c férc disposição cla.r:.~., 
t cmüoa.nte.insophismavel d.<-~ Con.~tltuição de 
.24 de fevet•eiro. ( Apoiados. ) 

O Dic11·io do Coag;·esso, IJOL'~m , :publicou o 
seguinte: Sô agora e que s. E,:. Ui16 qtle 
P6rllambuco tambem tinha o imposto de S!Jllo. 

Rectificado o meu pensamento, Sr. Presi
dente, eu poderia sentar-me, mas preciso 
accrescen ta r algumas pala vra.s, e c ou to com 
a tolerancia. lla Cam ara. para o puller fC:LGer 
neste momento. 

E' claro <!UC nio venho renovar o debate 
que se abriu na. imprensa e no Congr.~sso 

'Bobre o recente clect·eto do governado1· de 
Porná.mbuco reivindicando para o Estü.d<) 
uma fonte de receita que lhe foi p l'escripta 
exclusí va.mente pela Constituição d<\ Repu · 
blica.. Não pretendo, Sr . Presidente, como 
já. disse, renovar o debate )lorqlla reputo u. 
questão sufficientemeote osclal•ecida., já. pelo 
meu distiocto companheir-o de l'a:prcsentaçã.o, 
o Sr. Teixeira de Sá ... 

0 SR. JULIO DE MELLO-:~polaclo . 

O SR. E~TACIO COIMBRA-, •• lle l'a.;;onhe
cida competencia. jurídica (apoiado.~) . como 
ainda pelo meu digno conterraneo, quo tão 
brilhantemente reprcsanta na Ca.roat•a o Es
tad'l do Espirito Santo e cujo nome lleclioo 
com a devida venia., o Sr. G(l.ldino Lorcto. 

Mas, cu preciso dosdobmr o meu pensa
mento. Quando aparteei o Sr. 'l'eixeim de 
S.'l, disse que o Sr. Alcindo Guanabara. tinha. 
um modo especial de ver a.s co usas de P or· 
narobuco e a.ccl·csccntei que S. gx, só em 
Pernambuco via o imposto de scllo. 

Eu disse isto então, c o O Paiz no dia se
guinte decla1·ou q110 ana.ly~a.r:.t. o doa1·eto do 
governador de Poroambttco no livro oxcl'
cicio do sou di!·eito de critica. sobro os actu11 
que se praticam nos E~ to.do;,~, 

Viu o O PaiM uma allllsão nM ruinh:1s 
palavras a. qualqum• movcl oceulto, a quo 
attribuissemoa a sua u.tti1ude, o i11vestíu 
contra. nós, ombora. adea.ntando que nio e1·a 
esta a sua. inwnção. 

Não costumamos voltar a.s costas ás accu
Sílções, embor<~. niio sejamos dados a provQCcH 
attritos pela imprens:J. ou no rccintú da. 
ca.ma.ra. 

Sr. Presidente, ficou demonsb•ndo pelos 
dous oradores que se occupil.ram do assumpto 
que a critica do O Paiz só visou o Estado 
do Pernambuco, quando é certo, o isto se 
verificou, por occasiã.o do debate , que outr0s 
Estados teem tambom locorpora.iia.s á. sua. 
receita. as taxas de sello, om dia.metra.l oppo· 
slcã.o ao ulspositivo da. loí fodera.l, "otad(\ 
pelo Congresso, em 1890, que sem duYida é 

Sr. Presideate, qua.ntlo o Gover nadot• do 
Estild.o de Pcrnan1lmco, q11e c nm jurista 
proYecto, um espn·ito supal'iOl' educado no 
cultivo das leis, em uma. da.s razões do seu 
dc~t·et.o disse que a. lei federal era inconsti
tucional, S . E.x . não <!ui z senão expt•ünir a 
stn · opinião pes:;o<ll. com 3 liberdade de 
acção quo qualquet• do nós tem n a cxterna
ção franca. da suas opiniões . 

O q ue o O Pai;; devi;l ier :J.O~Iysado e1•a 
o acto em si elo Goveron.d.crr de Pernambuco; 
não o fez;, ou fol·o muito ligeiramcmt e, 
e o.~ oradora.> , aos quaes me refel'i no pt•in
cipio du moti discurso, deix<tram bem pa
t ente que o d~ct·cto 'lo Governador de Per 
nambuco esta;va. dentl'O dos moldes que a 
Cousi;ituiçílo de 24 de f~verairo traçou, 
qua.ndo delimitou u. esphert\ tributa.ria da. 
Un ião e U.os Est:~dos . 

S1• . Presidcute , qm~ntlo !'oi votada. a lei de 
1899 pr.>.Y<tlecia em todos os espir itos, dentro 
e fór <t do Cougt·csso, a preoccupação patrio· 
tica. de s<thil• da mor<ÚOI'ia (~ que chcgat·amos 
com a negociaçiio do f!m(tin g-loan. 

Agor11 já () tempo de oll.ta.r para os E~ta.
U.us e de velar :pela. receita., quo ú sua, porque 
il ConstHuição lh 'a. üou, o nenhuma. lr.i inter
pmt;~ ti v a. pó1le tit·a.r . 

A adminlstm ç1Lo de Ptwna.mlJUCO não re
cusou execuQã.o <t loi f<lLicral, uão se rebellou 
contra o se llo indo vluo, q LtO a União ar1•anca 
dos .Oe!focios peculia res á commuohã.o esta
do•d , a.cto.:; da sua. economia. . 

D SR. Tmxa:mA. DE SA'- Agiu dontro de 
$ua.s <tt tl'iiJulç<Jcs. 

() Sa. E STACIO GODIIlnA - Poderitl limiLa.l'• 
I!"Jc, Sr. Pl'esii.len te, a. estas observações, mas 
o n o:.1.l du ulllmo editorial d'O P ai.: niio m'o 
con~en t.u . E!~ as suu.s pala.vras: <..creiam os 
nolut:s Depulc1Jos por Pc?·awnliucll,guo si acaso 
csliw:ssr: 0111 nossa intençrTo o lhes ser pro
JIOsitalmt:ntc desag1·aclaveis, nao seria desl<l 
que.lt iío que !lOS occuparia1llOS. l> 

E a. iosinmlf,Ii.o ou a.me:t~a foi seguida 1le 
rcticencia.s. 

E' ev:icleot~ que este treo!ho, em boro.;:~ for
m:~o co1·t.el'. :poL·quc est{L r edigido, encerra 
urna. ameaçu., á. quc>l nos poderíamos conser
var indíli'erontes na posse consciente de nossa 
superioridade raot•al , 

Ma.s,Habemos de oni.lo vem o a taquo; conhe· 
cornos a ol'igem da. aggrossão com que o 
O Pai;; pre&oodeu ferir-nos. 

Po1• coincldencia, que convem assigna.lar, 
e ilccel'to fet•iu a retin ;~ ílo m11odo politico, 
quu.si ao mesmo \empo, O P aiz transmudou 
o seu modo de ver as cousas o os homens do 
Estado do P:1râ. 
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Acccntuo e'!ta brusca mutação de opi· 
nião para revidar ao O Pai:> a accusação que 
nos fez, quando se referiU ao eslado moral de 
certas epocas e de cartas regiões. 

Realmente, Sr, Presidl'nte, o Br:nil atra
vessa umllpltase dolorosa de desfa.llecimento 
d.e caracter l 

Somos tolCl';Jnte$, Sr. Presi<Ienta, e ão 
nossa moderaç.ão nenhuma prov<\ pl'ecisamos 
:i.dduzir pe!'ante a Camara dos Deputado.~ ; 
e por isso, .deveriamos talvez Jevnntar des· 
dcnhosamente os hombros dcanto do ohje
ctivo que collimou a aggressão a. quo O J>oi~ 
prestou as suas columoas c a sua re~ponsa.
bilidade, aproveit:~>nto o pretexto do decreto 
sob1·e o sello es tadoal de Pernambuco. 

Mas, Sr. Pte>idente, preterimos defrontar 
o. accusação, para dizer ao O Pai.s ou ao 
Sr. Alcindo Guaubara qua a. adminls
traçíio o a. politica do meu J<:stado não pro
yocam. mas não tQmem hostilidades. 

Em Pcrnamlmco, ê notorio para toda a 
federa~ão, a administ"t!ção prima. peltt cor
dura, pelu. probidade, pela boa fé, pelo de
sejo de acertar, sempre confiada a. homeo~ 
feitos; emquanto a orientação politíca 3fflr· 
ma-se pela. IJratica ininterrupta, das libei'
dades constltuclonaos, e pelo escrupuloso 
respeito i\OS principjos cardeaes do nosso 
regimen poliiico. 

Mais do que a administração c a. politica 
de Pernambuco, Sr. Presidente, ôiscut:' o 
Sr. A!cindo Guanabara a conducta. pessoal 
de cada um dos membros da rcpPescnt~ção 
pernambucana, e não receia ser-nos dcsa.gra· 
davel , 

O que não se coaduna com o nosso tompe
ramonto. e collide com a loaldado, nUilCO. 
deemen Lida, dos nossos processos pulitlcos, 
ê a. dissimtllação, o disfarce, que mal encobre 
a intenção hostil aos.negocios de Pemam
buao, como se evidon ela. claramente pela 
substítulcão sem causa do corrospondonte 
gratuito do O Pai:; em Recife. 

Esta.moH aporcebidos p:wa :~ campanha 
symptoma.tica que ao appa.relha conh·a. nós, 
e é escusado dizer q uc sabercmo~ rcpcl !ir u 
suas investidas. 

Não tmnemos o comlJa.te, Sr. P~·esidente, e 
a deftlla dos a.ctos da administração e da. 
politica. de Pernambuco será foíta sempre 
que fol'mos provocados, 

Ca.va.lheiros, zelosos dos nossos fóros <ie 
homens educados, queremos praticar um 
a.cto de gentileza, deixando M O Paü a es
colba das armas e a preferencia do terreno. 

E' o que tenho a, dfzcr. (11-IuUo bem; muito 
bem. o oradol· e (elicilado.) 

O Sr. HerDJ.ene&"lldo de Mo
:raes-Sr. Presidente, venho proaegu ir na. 
.resposta que na. ultlmasea.eão estavadandoao 

discur~o proferido na sessão de l do corrente, 
no Senado, pelo honrado Sr. Senador Urbano
de Gonvêa, o que fui levado a. interromper 
~or me haver V. Ex. obsel'vado que estayn 
fllldi.t a hora do expediente. 

Fiz na sessão passada o hhtor íco da scisão 
quo so operou, em fevereil'D, no seio do par
tido rcpu])licano de Ooyaz, mostrando que 
comquanto o Sr. Dr. Bulhões intimamente 
dissentisse da orientação que o Dr. Xavier 
do Almeida estava dando á política. do Estado .. 
applaudiu·a, oa esperança de que o governo 
lho viesse âs mãos, até o di~ em quo, dos· 
feita esb e:xpllctativa, pela noticia que t eve 
de tcl' sido lovautada a c~ndidatura do Se
nador Roeha Lima, que seria o continuador 
no O'OVCl'llO da politíca. do llr, Xavier, re· 
sol~eu, general habituado a vencer sempre. 
a d"r combate, proviuenciando desde l ogo 
para quo o seu lugar tenent e nQ Estado r om
pesse as ho8tilida.dos, o que este fez da. 
melhor ''ontade, attenta.s ns razões especiaes 
que ti•Jh~ para isto ; mostrei depoís, com !1 
citatão da opinião de doWl eminentes constJ· 
tueiunalistas e com diveP.>as actos, que era 
improcedente a accusação formulada polo 
honrado Senador de h a. Ter o Dr. Xavier de 
Almeida illegalmante o á ultima h01':1 alte
rado a divisli.o dos círculos deitoraes do 
Estado; hoje farei ver á. Camara que como 
esta são tambem destituídas de fundamento 
as domais accusações formuladas por S. E1t. 
oontra o governo honesto e digno do meu 
Estado, 

Começarei pelo quo dís:;c S . Ex. em rei a· 
ç:i'ío ;1 situnçiio tlaa.nooíra do Estado. Disse 
S, Ex. «quo de certo tempo a esta pat•tc um 
vorcJad!JÍl'O mys~rJo envolve a administração 
financeira do Estado; que espallul.m que ha 
defici,t , boa. to accoitavel em v ista do myste-río 
que so guarda, mas quo níü:l póde acrndi~t' 
porc]Ue, tendo, a.o abu.ndon1r o Governo, dei· 
xado Mrc:~ de 300 contos em caixa o tenda 
havido um anDo do lll'reca.daQão excepcional 
de 400:000$ de expol'tação de gado, qua!'ldo 
a mêdla. era de l70:000$, ncradíta que o saldo 
que deixou deve estar muito a.l!gmenta.do. 
mesmo porque o presidente n.ctual, com a 
competencia. e tlnura que tem, deYe ter f&ito 
muito mais que S • .Ex ,» 

Direi, em resposta ao honradoSena.dor,que 
comquanto não s~ja cctterio seguro para 
avaliar-ao da bondade de. um governo o 
accnmula.r elle saldos nas C(l.íxas do thesou• 
ro, mas que so deve ter muito em vista a 
hoa. applicação, em proveito da communhiío, 
que ellc faz dos dinheiros pttbUcoa, o go
verno actual nã·) teve a.inêia., apezar dos 
grandes melhoramento! de toda ordem queo 
tem promovido, neceasidade de lançar mão 
dos saldos debtldos por s. Es-. 
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S. Ex. Cez bem em não acreditar 11os boatos 
que esp:-.Jham sobre a mil situação linanceira 
do Estado, sondo apenas para lastimar-se 
~ue, não tendo acreditado nellos, os houvesse 
tr::msmitt.ido ao Senado. 

Comparando-se agora a importa.ncia. das 
L'eceita.s ci)Dl a d~s despezas, verifica-se ql!~ 
apparece um d eficit de 75:951$607 . 

Um deficil de setenta e c inco contos nove
contos e cincocnta e um mil seiscentos e sete 
L'éis, eis o legado das administrações Jardim 
e Gouvéa. <1 do D1·- Xavier de Almeida ! 

A situação financeira do Eslado não se 
acha envoh'ida. em mysterío. O Estado con
tinua. norma.lmente a sua Yida ~conomica, 
:t"eza.r de ter diminuido ultimamente a sua Mas, de facto, 0 daficil legado ainda G' 
~ . maior, porque o co1'1'e de orphãos foi crcado 

princ1pal fonte de receita-a exportação do em julho de 1895 e nas· receitas dos exerci
gado; o funcciona1ismo cstâ rag() em dia. e 0 eios de 1895 a 1900 estão COlli]Jutadog, como 
seu credito estd. lll'me- rendas do Estado. os prodt1etos dos empres• 

Faliam os algarismofl. timos. A divida dl) cofre de orpbãos, quandll 
Dos annos dJ.~J:CStão financeira do govorno Llclxou 0 Dr_ Urbuw 0 governo do Esta.rlo. 

âo Dt·. Xa.vier ao Almeida c~tão definitiva- era; segundo di2: .n sua ultima mensagem, 1~ mente organizadüs o.~ l>alan\'Os -dos exercícios pag_ 22, de 106:763$028. 
de 1901 e 1902. . . 

No excreicio ce 190!. a receita attingiu n Addicionando·se a impodancia. dessa di, 
870:043$139 e a. despeza a 761:043$611, lla- viela, por cujo pagamento o Estado é respon-· 
Yendo o saldo de 108:999$528. SaYe1, ao defici! do soLenta o tantos contos, 

No exercicio de 1902, a receita. foi de Yemos que o legailo das administrações Leo-
853: 183$'246 e a desp!lza de 743: iGS$988, ha· )lOLdo .iardim e Urb~no de Gouvêa orça pol' 
;·endoo saldo de ll4.:4L4$258. um deficit de perto de duzentos contos de 

Sommando os saldas apurados pela gestão rEis. 
úo Dr. Xavier nesses dous mc:erci~ios, vemos Esga é que ê a vordade t\ luz dos algal'is-
que attingem á ímportancia de 223:413$786. mo8 ! 
Ora, quem po.ga tod<IS as despe2as do dous Nas re~eitaó' o nas de,pems dos exercic ios 
exercícios com as rendas arrecadadas dentro financeiros de qu9 tL·atamos estão excluidas 
dos mesmos e:x:erci<lios e consegue aput'ar um a:; operações rel!ttivas ás eotaropitllas, a o 
suldu de 223:4i3$786 não tem necessidade de serviço de divida tluctuante e aos auxílios 
bnç:tr mão dos soUusdeixo.dos pelos governos conced1doi pela União.» 
anteriores, saldos que não existiriam si não Este auxílio, como acauei de d izer, foi de 
t'õr~ o auxilio de 300 contos r ecebidos da. 300 :000$00(1-
UnEio }:elo govtlrno do Sr. Senador Rodri- O orçamento para. o exercício d e 1903 foi. 
gues Jardim. em virtude das leis ns. 120 o votado com um deficil de 92:870$, mas ê de 
17:~ votadas pelo Congl'asso Fed~ra.l em 1802 cPar-se qu~;~ oste ácflcit, que pela synopsc do 
e 1893. movimento ascripturado na. Secretaria da 

A Carnara se convencerá do que acabo ào Finança> até 31 de março j~ se Mhava 
dizer pela !eitul'a. quo vou proceder da ana- nnquella dato. redt1zido a42:824:í;S<:.5, desa.p
.l.yse das administrações financeiras dos go- pareça de todo, porq_ue o governo elfectuou 
vel'nos dos Sr.l. Senadores Rodriguos Jardim economias om todas as verbas da despeza. 
e Urbn.no de Gouvêa, quando presidiram o E' p1·eciso salientar , Sr. Presidente, que 
Estado, analyse feita pela Impren sa, jornal uas administrações dos Srs. Senadol'llli Ja.r
quo a.llí so publica. dlm e Gouvêa o Estado não custeava o en-

Si sommal'mos a.s Peceitas arrecadadas e sino primario e nelll tinh4 as despezu.s pro· 
as despezas eft'ectua.tlas nas administrações \-onientes da centralização do serviço policial , 
dos Srs. Leopoldo Jardim o Ul'bano da Gou- por corrarem então taos sel'vicos por conta. 
vê a, que resultado se nos apresenta~ Vo- d~s municípios, e que passaram a ~er pagos 
ja.mos : pelo Est ado na a~ ministração do Dl'. Xa.-

A receita. foi: em 1895, de 400:519$329 ; vier•. 
om 1896, do 419:730$059; em 1897, de E' preciso salientar mais que nas duas 
703:934$163 ; Em 1898, de 762:617$204; em administrações a qlle venho de me referir. 
Jsgg orçou em 686:049$976 e em 1900, em o Estado não mantinha a Es~ola. Norma.l, a. 
757:987$551. Academia de Direito e diversas aulas sccan-

A despoza, foi: em 1895 de 407:192.1;578; darias em varias 1~calidades do inter ior, ser
em 1896, de 556:8~42; em 1897, de viços estes installados pelo governo actua.1. 
597:035$718, em 1898, de 718:350$502; em Fique tranquillo o honrado senador, as 
!899, foi de 694:024$079 e em 1900, de finanças de Goyazcontinuam p rosperas, 1ob 
743 : 161$770. o governo lwuesto e competen te do Dr. 

Sommando as receitas vê-se que atlas :(avier. 
a.ttingem a. 3. 730: 838$282 ; as despezas som· Respondido este ponto passarei 11.0 em qlle 
madas importam em 3.806:i89$B'l0. s. Ex. se l'Ofere á. Ac~emia. de Direito. 
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E' necessario que eu responda por partes 
este to~ico do dlscurso do honrado Senador, 
porque envolve clle trcs accusnções di-
versas. . 

Estou certo, S L'. Presidente, que todos 
o.quello~ quo sinceramente se interess:tm 
pelo ensino no nosso pa.iz só elogios terão 
para. este a.cto do Dr. Xavier. 

De facto disse S. Ex.: 
1• que «oDr. Xavier de Almeida iustal

lou uma Academia de Direito com um curso 
de tres annos, destinada a formar b:tcbarci~ 
para Goyaz, ba.cha.reis deaquem Parana
hyba.; ,. 

2• que « não h <tveudo alumuo> cotu O](· 
ames, em p oucos d ias estabclccCl'.lm-sc 
11anca.s e 5ó não tit'Ou o curso de huma.uida· 
des quem t eve m uito cscrupolo, e a.ssim 
preparou S. Ex. uns tantos a.Jumnos que 
nadtt pescav:,,m dos prepttratorios, ma~ que. 
cstav:tm com todos os p redicados para o 
corso academico; » 

3• que c S. Es . nomeou lentes a qu a.si 
todos os desembargadores e assim tambem 
o chefe de poUcb., que do tres em tres me· 
.zes en ira. no goso de nova. licença para 
tra.ta.r tle seus interesses.» 

A At•ademia. de Direito nã.o foi Cl·eada. no 
governo ílo Dr. Xavier de Almeida, a sua 
crcaci.ío da.b ílO M no de 1808, ll~te ap~nas 
installou-a prestando com este seu acto 
inestima.veis serviços ao Estado . 

De facto, &·. Presidente, p or um lado 
muitos moços quo pelas suas po11cas posses 
não podiam sahir do :Estado, po.ra cursar 
qr1alqum· das aca.demias existen \es l.lO paiz, 
podem hoje, sem saoriflcio, alli fazer os seus 
estudos ju ridlcos e recebc1• um diplom a que 
os habili~ a exercer a advocacia e ~ occupar 
um logar na. magistratura do Estado; por 
outro lado com sua installação teri'lden t1·o ern 
breve desapparecido, em proveito do bom 
1'unccionamento da. justiça, um grande incon
veniente que se ob;,el'va. actualmente no Es
-tado, devido á. rolatanci:J. dos baGhareiB em 
direito , filhos de outros Estados, em l\coit •~
r em um Ioga L' na. magistratm•a. do meu , qual 
soja o de e:dstirem sempre coma.rcas sem 
juizes forma.dos,e oncle a justiça é distribuída 
por homGlls honestos o dignos, mas sem o 
necosst~rio preparo ju1•idico. 
~unccionando na. Acauemio. de Goyaz 

apena.s o curso jm•idico, e n.qui estA a razão 
p orque o ensino 1\ mioisi.ra.do alll em tres 
annos, nã.o obc<iecendo a sua orga,nizr; çiio 
as normas prescripta.s pelo decret<J n. 3. SilO, 
de 1 de j aneiro de 1901, os diplomas por e lla 
conferidos não gozam dos mesmos privile· 
gios outorgados a.os concedidos pelas Aca
demias de Direito federaes ou a ellas e ([ui· 
Jla.radas, não são reconhecidos fóra do Estado; 
mas, se1·á: isto motivo sutneiente para tentar
se ridicularizar os diplomados por ella, 
como o fez o honrado Sonador a quem re
spoll do, quo.li ficando-os de b acl1a reis de 
aquem Pa.ra.nahyba 1 

A ~13gunda. accusação envolYe uma otrensa 
injusta ás banca.~ ex<\mina.doras e aos <tl u
muos da academia.. 

Afi rmo, Sr. Presidente, que não só os 
cavalheiros qne faziam parte dns bancas 
exa.minaclor:~s não se prestariam, :para 
sol'om agra.daveis a quem quer que seja , a 
approvar os examinando~ q ue não se mos
t\'a.ssem dovidamcnto habilitados, como tam
llem os alumnos da academia., que não são 
cl·ean~~'ls , como póde parecer á Garoara, mas 
sim, em rma $eneralidade, moços de wndiç.ão 
social defl niaa., que já eltercem sua a.ctivi
da.de em di versas profi~ões, não. se submet
torla.m a. u m exame para o qual não estives
sem 1levidamonte preparados. 

Quanto á 3" accusaçii.o, Sr. P residente, 
tendo de o1•ganiz~w o cofpo docente da. aca
demia, em um meto em que as compcten cias 
não a.lmnda.rn, por(Jue motivo não podia o 
governo nomea.l.' para. regel' algmnas ca
deiras os desembargadores, provectos mes
tres do direito, qne á thoo1•ia alliam a longa 
pratica de julgar, si não existe no Estado 
lei a.lguma que o vedasse de fazel-o ! 

O Dr. Vicente Abreu, chefe de polícia, 
habil advogado, deve a su:. nomeação á. sua 
compotcncia, e o facto de, de tres em tt-es 
me1.es, cntra.r no gozo do nova licença, só 
prova em seu favor Inostra.t· o seu gra.nde 
escrupulo. No insistirei ma.is sobre este 
ponto . . 

A accusação feita. Pelo bomado Senador 
de que o Dt· . Xavier de AJru.eida dêspachou 
funcciona.rios, á cust.1 dos cof,•e8 publicos, 
em c!• bala. cleitoJ•a.l pelo Estado, responclerei 
apenas com a leitura da seguinte cm•tidã.o, 
Cllllll1l'indo-me antes a.dveJ•tll' que os fanccio
na.r io~ c. que s. l!:lL se rorel'e são os Srs. Ar· 
thur Loyola. c Gastão de Deus, quG, devida
monte líceuc[atlos, partiram CllD visita a. sua.> 
L'especti'vus famílias residen tes, a do Pl' i· 
meiro oro Formosa e ~ d o sogumlo em 
catalão: 

« Certifico mais que os cidadãos Arthur 
Loyola e Gastão de Deus nuoca receberam 
ajud~t de custo do.s cofres est :\duaes, o que se 
v erificou pelos livros de cr editas e ca.i~!l. 
e pelos respectivos documento& de despeza 
nos quaes me reporto. · 

Eu, An tonio Josó ?.fartins, Jo escripturario, 
servindo de chefe da secção de contabilidade 
da SecL·etaria. c~e Finanças deste Estado, 
p assei n presente certidão, que subscnvo. 

Secção de contabilidade da secretaria. de 
ftnanoas do Estado de Goyaz, 11 de :l.fl'OSto 
de 1901.-Servindo de cbefe, o to esartpttt
ra.rio, An tonio José Martins . ~ 
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Outra a,ccm.~ção de S. Ex. é a do tor, se· oxercíto vivem na maior harmonia no mmt 
gundo di;1, o Dr·. x,~yier euvüv:lo destaca~ Estado. 
mcntos e diverms officiac.s do lJolícia, cujos Pa..>sarei agora á. accu~o.ção f~rmulada 
nomes cite~. par<t divm·ô~s ponto:; do Estado. contra o integl'o m;~gistrado Dr. Coelho dos 
c de fCLzCl' a policia con,ro.ntes cxcrcicius Roi~. juiz do i.lit•eito de Pyrenovo !i~. 
de fugo na Capital, sendo o Jogar d<~ profc- Disw o St'. Son;.~uor Gouvêet ctno «intlo o 
l 'CllCÍ<.I eEcollüd.o pora tol fim o que J1c~. clwfe coronel Aristotdes :pcuir providencias 
routc:ro ao <lmt;·tel (lG linha. conü·~. o c1u~l ltDjuiz de diteit·J. Dl'. C. dos Reis, ~\Hás seu 
maoobt'a, iürw«ndo q_ualiraélos c dct!l•~o CJ.r- t>migo, tc"VC em rcspostu. quu o dc1leg ;vlo fazüt 
gas de bayonotil"". l rouco, po1'que a uppusi<:;ão ainda t inha co-· 

Já tivo occ~ts iU.o de l'DSpondor :~ peir.c.c1rt~; [ rag-e1u de cabu.lu.r cuntra o gover·no.» 
pt.\rt~.~ ues.ta acctL-.i:Jç;3.ot quando fu1·1nuJ~uJ;J. t:nl' ConHJ W1IHo nà(J cst.e,jj. ben1 claio este to
~eLegt•c~mmJ. il'"-O~r.Jittiuo de Goya z <co Pai~ pico d.o diwur;o;o do lwnr<ttlo Scnatlol", pare
pelo sou correspondente Rlli, em discurso cc-me quo t1·ata-.<c do u ma qnobm aprc;en
que profel'i nesta G<tsa em st:ssão de 20 do tuda ao illustrado Dr. Reis, pelo coronel 
passado. . Arjstotele:>, contra, o delegado, j}(Jl' arbi tra.-

Dhsc então que estas noticias de movi- l·ic,:ad.e3 po1· esto praticadas e que IDCl'e
mentos tle forç;t não vísav11m sinão mystifi- cet·u.m os ttpplauso~ do digno m<J.gistra,do. 
car a opinião publica e a\tenuar •} e1feito Sr . Presidente, quem como ou, já teve o 
da derrota que seria inft•ingitl.a á opposição prazeL' de conhecer de perto o Dr , Coelho 
ao governo do Estado no pleito de 7 do d.os Reis, do npreciar os br ilhantes dotes de 
corrente; que, pelo facto de ter de rea.lizar- suu. intclligencia c v.s Euas bell11~qualidades 
:Se um pleito eleitoral no Estado, o governo mor·aes, d.e conhecer o seu caracter inflexível 
não podia ficar inhibido do mol:rihzar a força o seu espidtojusto, tem o direito de duvida,~ 
publica, conforme o exigis;,em as conYenien- quo elle tenh~ pmticado o a cto que se lhe 
elas do serviço, e que ou&~11 não er~ a mls- atLl'ibue. 
são da força policial ~inã.o velar pela ordem O Dl'. Reis é enc:lpaz de pactuar com u ma 
public:t. em todo o territorio do Estad.o. ;n·bi tr11lied11de. E~ te digno magistra.do foi 

Mus, si o Sr. Dr. Xavier, deixanclo o Es· juiz dul'ante muitos annos na cidade em que 
tado completamente sem policü\monto, hou- resído, c nunca., durante todo o tempo em Que 
vcsse concentrado na. Capital toila a. nossa alli cs1evo, um<1. sO queixa foi lcvantu.du. 
pequena. força. policial, a inda assim oft:o fie<\· contra elle. 
l'ia. isento de censura, cert11mente o accus~•- Deve haver muito de paixão polit ica nest~ 
riam não sô de haver concentr:\tlo o corpo ~ccusaçõ.o. PoBso aJ!lrma.r â Cam a.ra : () 
policial na Ca.pital para evitar q_ue ~- oppo- Or . Reis é um juiz recto e cumpriúor de 
siçiLo ali se manifestasse livremente, como Seus deveres . 
tambem, _por hn.;·er deíxa~lo as diver.sns l ,jca· Q u<~nto á a.cwsação feita pelo hon ri1do 
lidados do Estado sem policiament(•. Senador, do tm• o guvorno uo Estado demitti~ 

tr o caso do pl'Olcquio: pl'QSO l)OL' tBl' do, por nã.o llu.J merecm·em coníia.nça, var·ios 
cão. . . funcciona!•ios dos 1Jortos, jã tendo h ontem 

Quanto á segunda parte lla. ~C'-'llSl\~[o, si l'Oiil.tado á Camara. tL llistoría dosstts d em is
niio fôm a u\tima parto, que on;·oive umtt siics. não insistirei mais a ro~poito ; me li· 
insinuação ma.levola., na..:it\ eu teritt a dizer. mita.roi a _punas a fazel' a. dere~a, a.liú.s dos· 

Com effeito, Sr. Presidente, nu.da do ccn· nace:>Hrtriapur~ os que o conhecom,du honrado 
sur<J.vol ha. no facto de f1.1zer a polici;t do Son<~.dor Gonçülves llos neis, administrador 
meu Estado axerckio de fogo, pois é este _de um dos portos do Paraoahyba. 
o unico meio de que se servem os wlcl.ados Disse S. J<:x. (!UC : «desde qtte o honrado 
em tod11 a pll.l'te, :part\ se ll:.tbílitarem no ma- Ssna.dol' Re is . assumiu a administr<\~ão do 
nojo dtts armas; mas, a ultima par te, a em porto, a arrecililitção de suas r endas, segundo 
que S. Ex. , com uma JD<Lnifesti1 intenção, lnf(Jrruações que tem, tem est .. do muita 
diz quo o logar preforido pal'a. ta.e~ exerci- ab:J.ixo das arrecad~das peloseu '\ntocessol"». 
cios é o fronteiro ao c1uurtel de linha, me- S1•. Plesid~ntG, o Senador Reis é um 
reco explicação. homern bonest.issiroo, incapaz de defraudac 

Não sei si e este o local prefOl'i<lo ]Jal'a os as rendas publicas. 
exorciclos, mus si o ~. o~plil!u. so pwfaittL· Si estas toam estudo abaixo das arreca.L!a.d(l.S 
mente esta p1·ofarencia. pelo fact·J do ficar o polt> sou antocossor e pu1•que taruuorn t<:m 
qual·tol de linll~t em uma v ~stu. Pl'UQLl- '1~0 ll!milluidu Ll- ox1~ortaçiio, Variando u. expOl'
so prestl1 u.dmtr",rYol mento tt osto il!lJ, o no.•J tM.'.'io , a l'Ontl<\ mw JJóue pe1:manecer estu vcl. 
por ahi estar situado o qnurtul de hnbo.. . L:~tll.l~~cuo~•uo só 10 oxpllca. pelo facto de 

Absuluta,roente não lta. um intuito de com lw u Stmudul' Gunval vu~ dos Reis, quando se 
taes exorcicios, provocar a. força. !'~dera i, uuu 11 HclF.li.o, ~o collouudo a o hLdo da llr , Xu.- · 
oomo in.'llnua- o honrado Scna.dc,r. PQlil;ict o vlel' do Almdtlo., 
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. Dispenso· me, Sr . Presidcn te, de rcsponde1' 
á. ecnsm·a. feita. ao Dr. X:.~.vicr do -Almeida., 
JlOL' ter s. Ex. installado uma escola. normal 
na ea.pHai do Estado, escola creada. dc>dc 
1893, porque ninguem desconhece que, wm 
um estabelecimento dcst:~. ordem, em que se 
preparem os profe3!1Jrcs, não pócle haver boa 
iostrucção primaria.. Esta é uma. das p rovi
dencias, entre a.s muita.s tomadas pelo go
·verno do Dr. Xa.viei', que mais o rcc~m
mcnd<lm, pelo interesse que tem manifestado 
pela ln~trueçã.o publica do Estado. 

No seu d!.~curso, .Sr. Presidente, o Sr. Se
.na.dor Gonrêa rovcla.-so um inimigo fort•enbo 
da. dilf~o da. instrucção no meu Esblo. 
Ser a. porque as ma.ssu ignorao tes são rua.is 
·ra.ceis de serem dominadas ·? 

Creio ter contestado todos os i!ens do longo 
lil::ello articulado pelo nobre Senndor contra 
o gove1•no de Goyaz. 

S. Ex. para ser justo deveria tambero ter 
?aferido a.o Senado que o Sr . Ministro da Fa
zenda. tem feito uma. tremenda. rea.cção no Es
tado, depois que alli se deu a scisão no pa••ti· 
do; tem dcmittido desde os fl.scaes do imposto 
de consumo a.t.e o comma.nda.nte superior da. 
guarda. nacional do Estado, com escala. pelos 
substitutos do juiz federal ; que os serviços 
do Cúrreio e do Telegra:pho nenhuma ga.I•a.ntia. 
nos oll'erecem, subordinados como estão á 
administração de dous pa.1oentes de S. Ex. ; os 

·nossos telegl'ammas são divulgados, a nossa. 
correspondoncia é l'elai•dada. ou extraviada.; 
·que o nobre MinisLro que tem se servido do 
meu Estado, que carinhosaroenta o ampal'Oil 
durante mais de 20 a.nnos, apenas como meio 
para a.ttingir a. posição em que se acha., nã.o 
-tendo S. Ex. nunca se esforça~o para q_ue 
olle occupe a posição a que a.s suas condi~ 
naturaes lhe dã.o incontestavel direito, só 
delle se lembra. para collocar os scua pa
rentes, como verá. a. Ca.ma1·a pelfl. lista. que 
-vou le1•, puiJlica.da. pol' um jo1•nal do meti 
Estado. 

«Senadores, Leopoldo Ja.rdim e Ul'llano de 
Gouvêl\, seus cunhados ; 

Juiz fedel'al, Dr. Guimarães Nat,~l, seu 
cunhado: 

Administrador dos Correios, Manoel Sau· 
terre, irmã.o do Sr. Dr. Natal, seu cunhado; 

Procurador fiscal, Dr. Godnfredo tle Bu
lhões, seu sobrinho; 

D<llegad.o fiscal, Antonio Cupet'Uuo, irmão 
-do Senador Leopoldo Jardim e seu primo; 

Thesoureiro da. Delegacia Fisca.l, Jeronymo 
Rodriguei, seu primo; 

Chefe do districto teiegraphico, Dr. :Xa· 
poleão Gomes, ~eu primo; 

E diversos out ros que occupam lo cr&l'es de 
menor importaucia. . "' 

Mas ba.sta, Sr. Prosldente, vir á tribur.a 
fazer uma defesa. e não desenvolve!' uma 
accusa.ção . 

Terminou o digno Senador o seu discurso 
dizendo quo «Si a nossa. Constituição de 24 de 
fevereiro fLincciona. de modo que não ha 
nella. recurso que ponha cobro <\ e;;ses des
mandos; s i não ha. quem possa ir ás mãos dos 
presidentes e govet·nadores desabueados que 
s_e impõe~Y;l ás oppo~íçõos pela. for~:\ c'pola 
traude; s1· este reg1~en, como ~e diz, para 
bem funccionur preCJS9. de pl.rtldos organi
zados, e qunndo nos Ievn.nhmos comj:actos, 
fortes, opposicionist..'ls, decididos a. luc+.a.t· 
dentro da Lei , nã.o encontramos nessa lei das 
leis, uma. mola que funccionc de modo a ser 
garantida a nossa. liberdade, o <limito de ma
uifeslavãu dos nuSIIos votos, então . • então 
tudo isto. está errado, elro, está errado, e 4 
necessano que se concerte esta eagrena.,em 
ou que se lhG addicione alguma. causa.," al
guma alavanca que lho falta..» 

Não, St'. Presidente, o que o honra.do Se
nador deseja., não é que se garanta. liberdade 
á.s.oppo3içõcs; ostas estio, pelo menos no nieu 
Estado, plenamente garantidas; o que S. Ex. 
deseja é que a Constituição facultasse um 
meio de impedir que os meus conterraneos 
tenham convicções políticas diversa.s das do 
honra.<to Senador e que tenham a hombri
dade de manifestai-as; o que S. E:t. deseja 
é que na Constituição houvesse uma mola 
que permittis>o á. União obrigar os goya.nos 
á. eterna submissão ao Sr. Ministro da Fa
zenda e reduzisse Goyaz á. perpetua feitoria 
de S. Ex.; não, Sr. Presidente; si fosse pos· 
sivel addicionar á Constituição a. a.Ia.vanca 
de quo fa.llou o honrado Senador, o que 
ouka funcçã.o não teria. sinão a. de da.r a.o 
Governo l~oderal, esmagando a autonomia 
dos Estn.dos, n. faculdade de neiles intervir 
arbitrariamente, aM para impài' aos seus 
habitantes, pela. força, dominações que ellos 
ropellissom, a Republica não seria. mais um 
regimen de liberdade, mas sim da. m&is ne
gregada ty1•a.nnia e os opprimidos repel
liriam a. violencia com a violeneia., e, se 
f'ossem afinal subjugados, desvairados lan
çal'iam mão contra seus oppressores, como 
ultimo recuz so para reconquistarem a. liber
dade dos meios de que se servem as victi· 
mas l'ussas para se llbertarcm dos Plehwo. 

Tenho dito. (1lluito bem; muito bem). 

O Sr. PrelilldeJ'lte -Tem o. pa
lavra. o Sr. Izidro Leito, 

O 81". Izidro Leite-Sr. Presi
dente, pedi a palavra para l'azeL' algumas 
~on~iderações no sentido de justificar o pro. 
Jecto quo, em oome da ba.nca.da. pa.ra.byba.oa., 
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.tenho a honra. do submetter :i. apreciação da.l ptura.rios. seis 2<• ~riptura.1•ios,um go:n•da.. 
casa mór , uu1 theaoureiro, um fiel, um portetro 
· • ·• . • , .1 cartoral'io, um contínuo, um auwinistra.dor 
E~te pro.]~cto que, p elo. mmta ~tono! ~za du.':l ca.patazias e um fiel de a.rmazom.» 

dos meus dtgnos collegas de reprcsenta\'ao, 
loarou a. subida honra do seu apoio e de «Ta.bell<.~. R» que 'tocou por sorte á. Alf,~n
suas assigna.turas, diz t•espcito á. a.pplica<-ão, dcgo. da P;\rahyba..-«Lota~o 900:000~. 
·na. Alfandega. da Pal"J..hyba, de uma talJe! la. E note a. Ca.mfl.l·a.: «Numero de cmprtgados, 
de numero, cl..tsse de von~imento3 d~s seus 16, dos quac:>. um inspcctor, quatt•o 1•• es
·emprogados, mais equitatJva, mais JUSta e criptura.rios, cinco 2··' escriptura.rios, urn 
mais c >nforme com a sua situaç-ão actual e thesonreiro, um fiol, um porteiro ca.rtoral'io, 
com o e.sta.do relativamente lisoojeiL·o de um continuo, um administ rador das capata-
suas renda.:s. . ZÍ(I.S <1 um fiel do llrma.?;em. » 

Pa.ra. j~tificar tt. medida lcgi<~lativa. con- Em summa, apezt~.r de ser a lot:\ção ua. Al-
substanclada. no pt'?Jecto da bancada pa~;,hy· · faod.cga ua. Pa.rahyha. superior em 50 contos 
bana, eu comoça.l'Ol por a.llegar: prlmetro- ti da de S<4nta Ca.tlta.rioa, áquclla tocou por 
que as rendas da. Alfaodega. dtt Parahyba sorte um..'\ tabella infet•iot'. 
teem augmentado, o que oa.t m·almente tem 
acarretado para. o minguado numero de seus 
empregados um csfvrço vel'lo.deiro.mentc 
anormal. 

Segundo-a Alfa.ndcga. da Par:~.hyba, t'3ndo 
d.e a.tteoder ao scrviç() do dons portos, o da. 
ca.pita.l e o de ca.bedello, só muito difflcil
mente o tem conseg11ido, em vist.'\ do insigil i· 
ftcante numero de emproga.dos de que dis
_põe. 

Alem disto, no decreto n. 1.178, de 16 de 
janeiro de 1904, decreto que foi vota.do na. 
primeira sessão da actual legislatura. e que, 
como se su.be, reformou todas as repartições 
do Ministerio da Fazenda, encontra-se nota.
Yel disparidade em relação (t tabolla. do 
numero, classe e vencimenws dos emprega
dos da.s Alf&.ndegas da. Parahyba. o Santa 
Ca.tharioa.. 

Começarei, para fa.zer resaltar semelhante 
ujsparidade, PDl' affirmal' que(], Alfandegada 
Parahyba rende mais do que a Alfandega. de 
Sa.nta. Ca.tha.rina. · 

Com eft'oito, como se vê na demonstração 
das rendas arl'ecada.das das alfandegas da 
União , durapta o perlodo de !903, onooo· 
tra-se: « Renda. da. Alfandega. da. P a.rahyba., 
total l. 477:115$000 ; Ronda. da Alfa.ndega de 
Floria.nopolis, totall.251 :2i3$000; diffo1•onça 
para mais entre a renda da Alfandega. 
da Pa.raltyba. e a da de Santa Cntharina, 
225:832$000.l> 

Feita. asta. atnrmativa preliminar, passo 
.n,gora. u. estabelecer a compal'aQão du.s t.'lbol
las que, em virtude do oitndo deorl!to n. 1.178, 
do 16 de janeiro, forun applic!ldll.s 4. Alf~n
dega. de Santa. Ca.thal'lna e A da. Parahyba. 

Vejamos: « Ta.bella L, do numero, clnsso e 
vencimentos dos empreg!Kos da Alfa.ndega. 
de Santa. Ca.tharina.-Lota.ção, 850:000$000-
Numero de empregados, 21, dos quaos um 
nspectol', dous conferentes, cinco 1•• oscri· 

Ora, Sr. Pl'CSidente, si por um lado a. Al
fa.odeg<t da. Paral1yba. rende maís do que a. de 
Santa Oa.thal'ina c, por out ro, a sua. lotação 
oiiicial tl superior á desta, nada mais justo do 
que ter a. primeira, ao menos, uma tabella. 
igual á da. segunda. (A.poiados .) 

E' isto que podo a b .uJcada. (]a Para.lJ.yba.1 
no projecto que vou ter a honra. do eovrar a. 
Mes11.. 

0 Sn. ARR.OXELLAS GALVÃO-E' multo justo 
o pedido de Y. Ex. 

O Sa. IztDRo LEITE - Conscío, Sr. Presi· 
deute, de que a Camara tomará. na devida 
consideração o nosso projeeto, vou sentar ·me 
pedindo a. V. Ex. e aos mellil dignos collo
gas que há.ja.m àe desculpar a semsa.boria e o 
desalinho da. pa.lavra. (muitos n<!o apoiados) 
de quom p ela primeira vez se vê na. du ~a. 
contingencia de fallal' deante de o.uditor10 
tão coospicuo e tão selecto . 

0 Srt. ARROXELLAS GALVÃO - Y. Ex. es~ 
falla.ndo muito bem e com gz•a.nde compe
t encia. 

O SR. !zJDno L EITE - Muito agradecido a 
V. Ex. Era só. (Muito bem ; muito bem. O 
orador e muito compt·imen.todo . ) 

O Sr. Presidente-O projeeto fica 
sobre a. Mesa, a.tê ulterior !leliberação. 

O l!i.J.•. P1•cslclento - Está. finda a 
hora do expediente, 

Compa.1•ooom mais os Srs. Sá Peixoto, 
Paasos Miranda, Carl()s de Nova.os, lndio do 
Bra.zíl, Urbano Santos. José Euzebio, Ray
mundo Arthur, BezerrJl Fontenelle, VírgUio 
Brigido, José Lopes, Set•gio Saboya, Abdon 
Milanez, Celso de Souza, Medeiros e Albu
querque, Pereira de Lyra, João Vieil'a, Mala· 
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quias Gonçalve:;, Esmeraldino Bandeira .. !vic- São lidos e julgn,·los olJjecto de deliberação 
reira Alves, Pedl'O Pernambuco, Oliveira os srguintcs 
Valla.dão, Leovegildo Filgueiras, Tosta, Eu
genio Tourinho, José Monjardim, Nelson do 
Vasconcellos, Bulhões 1Harcial, Oscar Godoy, 
.João Baptista, Latuindo Pltta, Paulino do 

PRO.JECTOS 

N. 174. - 1904 

Souza, Fra~ciilCO Yoiga, Viria,to . :·,Ja,:jcu.ro-~ Eqw:para r.1s idades limi tes para a ?'~(Oí·ma 
~ha~,. E~tevao ;:,oto, ~crnn.rdo _rvlo_ntc~ro, Jos_ê '!Jolunlarül 01~ compulsm·ic! dos of(icwes de: 
bomta.clO, Gas_,ao_de. v~mha .. R1b_mro JUnq_uc1- c01·po de sawle do e:.;e;·cito ás qtte por le'~-
ra, Ctn·lrs Peixoto Filho, Dav1d C:tr!;pJsta, vigonon no co;·Jlo de so.ztda da a;·J;wdc!, nos 
A_nthero . Botelho,, Ad~lberto l~c:rr <J,Z_, L:.!.rc.ou- cm·gos de categon:a co1·respondente 
mee Godufretlo, lvl0l'ena da Silva, Bel'nttrJo o CougreSSQ Nacional resolve: 
de Campos, Arnol:pho Azevedo, Jose~ Lobo, . . . 
. Jo:1.quim Teixeira Brandão, :\qui no Ribeiro, Art. l, o As 1dadcs lumt~.;; para a r~forrna-
Benedicto de Souza , Lindolpho Serra, Carlos voluntaria on compuls?rla 9-os offi~1aes do 

' "Cavalcanti, Carvalho Chaves, Eliseu Gui- corpo do saude do exe1'clto sao eqmparadas 
lhel'me, Luiz Gualberto, Barbosa Lima, Ge;:- às que por lei vigoram no corpo ~le saude 
mano Hasslocher, Rivadavia Corrêa, Victo- da armada, nos cargos de categoria corre
rino Monteiro, J<~.mes Darcy, Domingos Mas· spondento. 

· earenhas, Diogo Fortuna, Campos Cartiel' Art. 2. o Revog-am-se as disposições em 
e Homem de Carvalho. contrar)o. 

Deixa.m de comparecei>, com causa pn.r•tici
pada, os Srs. Enéas Martins,Raymundo Nery, 
Hosannah de Olivoira, Arthur Lemos, Roge
rio de Mh'anda, Antonio. Bastos, Guedelha 
Mourão, Thomaz Cavalcanti, Pereira Reis, 
Paula e Silva, Josú Marcellino, Cornelio da 
!l'onseca, · Arthur Orlando. Angelo Neto, Epa
minondas Grac!ndo, Felisbello Freire, Vergue 
de Abreu, Alves Barbosa, Tolentino dos Sa.n
tos, Márcolino Moura, Correia Dutra, Mello 
Mattos, Irineu Ma.cho.do, F'idelis Alves, Be
lisario de Souza, Bezamat, Abela1•do de 
Mello, Julio Santo8: Henrique Borges, João 
Luiz, Penido Filho, Francisco Bel'n<l.rdino, 
João Luiz Alves, Antonio Zacarias, Lindol
pho Caetano, Carloo Ottoni, "\Vencesláo Braz, 
Rodolpho Paixão, Paclua Rezende, Jesuino 
Cn,rdoso, Domingues ele Castro. Francisco Ro· 
meil·o, Valois de Castro, Ferua,ndo PPestes, 
Eloy Chaves, Alvaro de Carvalh•>, Ca.ndido 
Rodrigues, Azevedo Marques, Rodolpho Mi
randa, Costa Netto, Canr.iido de Abreu, An
gelo Pinheiro, Cassiano do Nascimento e Ves
pasiano de Albuquerque. 

E sem causo. o.s Si's. Christino Cruz, A.nizlo 
de Abreu, João Ga,yoso, Francisco Sá, Fre
derico Borges, A1ronso Costa, Elpidi.o Fi
gueiredo, Gu.ldino Loreto, Augusto de Vas· 
concellos, Sá Freire, Aséolpho Dutra,~ Ca
inillo Soares Filho, Calogeras, S<1bíno .Lhl'· 
rozo, Camíllo Prestes, Galeão Ca.rvalbal, 
Costa Junio1', Leite de Souza, Fra,ncisco 
Malta, Bernardo Antonio, Soares dos San~os 
e Alf1•edo Varella, 

O Sr. Presldente-Hu.vendo nu
mero legal, vae-se proceder ás votações du.s 
materias constantes da ordem do dia o dus 
que se a.cha.m sobre a Mesa.. 

Sala. das sessões, 5 do setembro de 1904. 
.Lliatwicio ele Ab1·eu.- A' Commissão de Ma .. . 
rinha c Guel'ra. 

N. l75-U:J04 

Reol·ganiza o ensino milita1·, de accordo cena 
(l,S bases gue indica 

Desde os ultimos annos da. monarchia os· 
institutos de ensino milita.r teem soffrido as 
conseq uencias desastrosas da successão de 
regulamentos, mais ou menos <tppttratosos, 
mais ou menos pedantocra ticos, tendendo 
todos a desenvolver o ensino theorico com . 
grave prejuízo de technica profissional. 

l)e todos esses regulamentos nenhum tão 
gravemente a:ffectou a organização de taes 
estabelecimentos de ensino como o que baix.ou 
com o decreto n • .:163, de 25 de outubro de 
1897, infelizmente ~\té agora dominante. 

Os anteriores, si, por um lado, tornaram 
as escolas militares fócos de elevado saber 
sciontifico, muito acima (lo necessat•io á pro
fissão das armas, por outro conservaram 
as escolas de tiro, q_uo tanto contribuir:un 
parJ. dar ao exercito officiaes e infel'iores 
conhecedores da arma a que pertenciam. 

O ultimo regulamento tudo de1•rocou e eis 
porque qua,ntos se preoccupam com a defesa 
militar da Republica sentem a. necessidade 
palpitante da. reo1•ganização do ensino nas 
escolas milital'CS. 

s(~gundo a auto1·izada opinião do S1•. ma
rechal Ministl•o da Guerra.: «Uma das ca.usa.s 
quo mais pr•ofund::unente affeat.am o orga
nismo do nosso exercito, enfraquecendo-o, é 
a defeituosa organização dos estabelecimen
tos de ensino militar». 

AssinJ. pensando, o illustre chefe do depar
tamento da gner1·a determinou aos comman--
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di1n1ies dos institutos militares de ensino que, superior e naquella o de preparatorios, ora 
ouvidas as congrega.ções1 indicassem quaes e:nstente na E~cola do Realengo, o que é 
as modificações a. fazer nos respectivos regu- uma superfetaçao. 
la.mentos. Para o curso superior qLte fica creado em 

ct:OE! projectos apresentados, diz o mare- Po1·to-Alegre, serão aproveitados todos os 
chal foram suhmetttdos ~'L apreciação do lantes em disponibilidade que, em commis
chefe do ostado-maior que, após minucioso sõJs alh~ias,parceb"m a par das gratificações 
estudo. apresentou o seu parecer a.o qual a. estas Jnherentcs mais as de lentes de ca
annexou o conjuncto das alteraç-.õcs a fazer e deiras qtte não leccionam. 
0 procrramma que julg<\ conveniente substi- . Verdadeiramente o unico augmonto sen
tuir ~ actual. O director geral de artilharia. s1vel é o com a creação de uma administra
por sua vez, com o projaeto de regulamento ção para a Escola Pratica do Rio Pardo e 
para uma escola de tiro, que mandei con- com o pessoal tlocente para esta e p.:tra a do 
feccionar, apresentou um outL'O relativo Realengo. 
áquelles esta.belec_imentos,. >? Esse augm·mto de d~spezas póde ser dlmi-

T<Htos estes sub1dos auxt110s nos vecm apre- nuido, ou tetlvez extincto, supprimindo-se as 
sentados, em anuexo, no relatorio da guerra gratificações dos o.ffi.ciaes o.luronos de todas 
deste anno-. as escolas, . porquanto custa-se a comprehen-

E' nesse mesmo documento que lemos: der que o Estado ainda. pague taes venci
« o exercito, si está nas condições em que mantos a ofilciaes quo estão em tudo se a.van
sa acha, não é porque ignoremos as suas taj~ndo aos demais exist~mtes nas fileiras, su
necessidades e o que é preciso fazer para jeitos ao arduo serviço da caserna. 
eleval-o ao nível dos que mais se recom- Não será tambem de pequena monto. a 
menda.m pela sua organização, mas unica- enorme economia que tr•ará ao erario pu
mente pela falta de firmeza, resolução e blico a. suppressão do titulo de alferes
coragem de nossa parte para; realizar aqui~ lo alumno; de que cogita o a.ctual projecto. 
que reconhecemos e confessamos ser mdts- Uma outra vantagem da rerorma que pia-
pensa vel. » neja.mos é o preenchimento dos claros do 

Urge, po1•tanto, que o Congresso evidencie exercito, emquanto não· tivermos o serviço 
não lhe fidtar os predicados a que se refere militar obrig<ttorio. 
o Sr. marechal Ministro da Guerra. e que, Esse preenchimento será em parte, com a. 
si tal refol'lll<t nã"o se reu.Uza.r, outros sejam exigencia para a matricula nas escolas de 
os responsaveis. guerra., de dous a.nnos de effectivo serviço 

O primeiro passo para. urna boa organi- nas 1ileiras. 
zação é o preparo conveniente do corpo de A · · t·fi d · 
ofliciaes, porque, como disse von dL~r Goltz, snm JUS 1 cn. o, SUJeito á consideração 
os ·melhores soldados conduzidos por má.os do Congresso o seguinto 
oflicíaes f01-mam sempre uma tropa me- PROJECTO 
diocre. 

Comecemos, pois, enfrentando resoluttt- O Congresso Nacional decreta: 
mente o problema. A t 1 o G · · Assim pensu.ndo, o co1n os ca.bedi.\es pre- .. r · ·o o ver no l'eorgao1za.rá. o ensmo 
ciosos fornecidOs pelos elementos já citados, _mtltta.t• de accol•do com as seguintes lntses: 
principalmente, pelo meditado c original a) Para o ensino theorico haverá apenas 
trabalho do Sr. general de divisão Luiz Men· em toda a Republíca auas escolas de guerea, 
desde Moraes, organizei o projecto que ora uma na Praia VllrrueU1a, nesta Capital, e 
submctto á consideração do Congresso. outra em Porto Alegre, no Estado do Rio 

Ta.mbem em certas partes fui buscar o ma Gran<le do Sul; 
terial indispen::;avel, nota.da.mente no livro b) O ensino em taos escolas constará de 
Rej'orma do exeJ·ci!o, ela la-vra domou joven cinco cursos: o de preparatorios, o de infan
e competente camarada capitão Libera to Bit· taria, o de cavallaria, o de artilharia e o de 
tencoUl't. estado-maior e engenharia. 

Nã.o é, pois, uma reforma. atabalhoa(la. o c) A dist1•ibuição das n.ulas e cadeil•as pelos 
sim, digo-o sem rebuços, um mcJ.itu.do tra- diver.sos ttnnos e cm·dos obedecGrá ao seguinte 
balho que, supponho, dará. os melho_res fru· plano: 
ctos. Ató mo~mo 1)elo lado "financcn•o elle 
trará. insigniftcn,ute au~mento de despeza., 
po1•quanto todos os ediflc1os já estüo perf"eitt.L
mentc apparolha.dos paru. as escolas praticas 
e as de gue1'ra já se acham em pleno func· 
clonamento, na Praia Ve1•melha e em Porto
Al~grc, accrescendo apenas nesta o cul'so 

'Vol. V 

CURSO PREPARATORIO 

1° anno 

ta· aula - Aritllmetica. 
2~ aula - 1° anno de p01•tuguez. 
3~ mlla - 1 o anno de f.L•ancez. 
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4a aula. - Geographia..e chorographia. do 
Brazil. 

5a aula. - Desanho linear. 
aa aula - Rudimentos d.o ba,listi<m., de 

administt•ação, d~ hygiene. 
Aula. p1·atica- Equitação e manejo ~e 

lança. 

Ja aula - :\lgf:bra. 
2a aula - 2° anno de portu.guez. 
3a a\lla. - 2o a.nno de franeez. 
4a aula - 1 o anno de inglez. 

2a cadeira - Tactica c estratea-ia., acom 
panhadas da. redacção de themas cem0 applí· 
cação p:trallela.. . . .. . . 

3a cadeira. - Fortificação 'f)assaa-gira. 
411 cado.:ira ;__ Organização do exercit() bra

zileiro , regimen militar, direitó penal e di· 
reito judicia.rio mHita1• do Brazil, direito in
ternacional, precedido de noções de direito 
publico e direito constitucional brazilciro. 

Aula.-Topogra.pbia- Exercícios topogra
phi<~os. 

Aula pratica- Escripturação militar dof; 
hospitaes, inspectores de corpos e commandes 
de dia tricto. 

- 5a a~la - Noções C@ncreta.s cl.e sciencia.s 3° anno-Commwn aos cutsos de arliZlll:o·ia, 
phy~icas. estado-m,aio1· e eng'enhai"i@. 

6a anla - :Noções gemes sobre o arma
mento e S@bre a tactica das armas comba
tentes. 

Aula pratica. - Tiro ao alvo com a ca
rabina regulamentar e esgrima. de espada. 

1 a aula - Geometria. e trigonome~ria. 
2a aula - 2° anno de iEglez. 
3a aula - Hespa.nhol. 
4a aula - Historia garal do Brazil. 
53 aula - Noções concretas de sciencfas 

naturaes. 
6a aula - Topograpbia., p1•ecedida das 

noções indispensaveis de geometria. descri
ptiva. 

Aula. pratica. - Tiro 3.0 alvo com o ca.
:llhão de campuha. e com o de montanha. e 
esgrima. de baioneta. 

Além diss~, para. todos os a.nnos, haverá 
exercícios gora.cs das tros armas comba
tentes e tambem trabalhos de fortificação 
pass:~.geira. . 

CURSO DE l~F..\.NTARIA E CAVALLARIA 

1° anno (commum a todos os cursos) 

1 a Cl.deira. - Geometri:t a.lgebrica., ditre
rencial e integt•al. E:{ercicios sobre os 
mesmos. 

2- cadeira. - Physica experimental. 
3a cadeira - Historia. militar. 
Aula. - Geometria descriptiva e planos 

cotados. 
Aula. pratica - Escriptura.ção militar do 

quartel-mesti•o, major e comma.ndante de 
batalhão ou regimento. 

2° anno ( commum a todos os cursos) 

1 a cadeil•a- Mecanica a.pplica.da, ma.ehinas 
llydra.ulieas, chimica.s e electrica.s. 
~ cadeira - Chimiea, mineralogia, pyro .. 

technia e mota.llurgia. 
3a cadeira - Artilha.ria, comprehendido o 

estudo e o fabrico de todo o m:1terial de 
guerra. 

4a. cadeira. - Fortificação permanente, 
minas militares, balistica. 

Aula- Geometria deacriptiva, pgrs:pectiva 
e sombras. 

Aula. pratica. - Serviço dos otllciaes nos 
arsenaes de guerra, fabricas e 1abora.toríos. 

4° (cnno -Cu1·so especial de estado-maior 
1 a cadeira. - Astronomia. e geodesia. 
2a cadeira - Organização, mobilização e 

concentração dos exereitos. Serviços do cs· 
do maior. 

3a cadeira - Geographia e estatistica. mi· 
litar. Historia critica. das guerras. · 

Aula- Theeria das cartas geoa-rapbiea.s, 
cartogra.ph ta. 

Aula pratica- Determinação das posições 
ge .•gra.phicas. Reconhecimentos. 

4° anno-Curso e.~peciaZ de engenha1·ia milil«.r 

1 a cadeira - Resistencia dos matoriaes. 
2a cadeira - Electricidado, com emprego 

especial aos usos da guerra.. 
3" Cldeira. - Mineralogia., geologia e bo- . 

tanica.. 
Aula- Estudo descriptivo dos ma.ter-iaes 

metallicos, ped1•egosos c l<mhosos. 
Aula pratica- Serviços de tolegraphia. e 

aerostação. 

5° anno-Curso especial de engenharia militcw 

1 a cadeira - Materiaes e p1•ocessos geraes 
de construcção.Estabilidade das construcções. 
Grapbosta.tica. 

1 a cadeir~ - Mccanica, balística. .e suas 2u cadeil•a - Hydl'aulica.. 
a.pplicações ás armas porta.teis. sa cadeira- Fortificação permanente. 
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.(8 ca.deira- Pontes e e~tl·a.das~ 

Aula.-Technología das profissões demen
'·tares. Projectos de quarteis, fortalezas hos
·J>ita.es, ~te. 

Aula. :pratica-Serviços de engenharia. 
c) só effectuarão matricula nas escolas de 

.guerra os officiae:> e praças do exercito. 
· e) as praças do exercito só se :r;uati"icula
rão nas · escolas do guerra, depois de dous 
·atmos de etfecti v o serviço nos batalhões ou 
re"im.ei'ltos. 

í\os alumuos quQ concluírem o curgo pre
·para.torio se matricularão immedia.ttt.mente 
no curso de infa.nt;n~ia. e ca.vallaria; os que 
·~oncluirem este, assim como os que termi
narem o curso de artilharia sarão em seguida 
matriculados na.s escolas praticas, onde farão 
.o curso complementar da respectiva O.I'ma. 
Só depois de obtido o curso complementar 
serão ()S alumnos considerados com o eurso 
da arma. 

g) dentre os alumnos que · concluii"em o 
-.curso eomplemcnta.r de a.·rtilharia nas es
colas p1•atica.s, os que ma,i$ so houverem 
.distingaido por sua intelligencia, applicação 
e boa eonducta. poderão ser :.tdmittido.s no 
.curso · do estado maior de engenharia. 

k) fica abolida, pa.1•a os alumnos que se 
matricula-rem na vigencia. desse regula
mento, a, concessão de grãos ou titulos de 
. qualquer natureza; assim tambem o titulo 
de alferes-a.lumno. 

i) o premio escola.l' consistirá na promo· 
·çã.o, por estudos, para. preenchimento das 
'<fa~as que existirem no primeiro posto do 
exercito. Semelhante promoção se1•á feita 
. sogundo a classificação escolar, que obede
cel'á rigorosamente ás •otas obtidas polos 
.alumnos no computo total dos g1.•áos conse
guidos na.s diversas cadeiras e aulas, tanto 
.nas escolas de guerra. como nas praticas. 

j) o ensino pratico das tres armas, nas 
-escolas de guerra o nas praticas, ficará a 
-cargo dos cómmand~ntes e suba! ternos das 
. companhias de alumnos. 

k) voltam á effectivida.de todos os lentes 
.e professores das escolas militares, que se 
. acliarem em disponibilidade, deixando de 
perceber as vantagens de taes cargos os que 
.a isso se recusarem. 

Art. 2. o Ficam creadas duas escolas pra
ticas do exercito, uma no Realengo, a.pro
·veitando o edificio onda funcciona. a. actual 
Escola Tactica e de Preparatories, e outi"a 
.na cidade do Rio Pardo, no Rio Grande do 
.Sul. 

Art. 3. o A organização destas escolas será 
.a ela.bo1•ada pelo Sr. general de divisão Luiz 
Mendes de Moraes e que vem publicada, em 
.a.nnexo, no rela.torio i.o Ministerio da.lluerra, 
.deite anno. 

Art. 4. • Revo~am-se as disposições em 
contrai"io. 

Sala das sessões, 9 da setem l)ro de 1904.
Ju~enal Miller. 

AN~EXO AO PRO.JECTO N• l77-HJ04 
(Publicação feita em .virtude de resolução 

da CaB1ara) 

(Vide np~enliice do pt·cscnlo volume) 

N. 176- 1901 
Estabelece que a Alfandega da Parahyba .pas

sarà a ser regulada peLa tabella L, relativa 
ti tle Santa Catharina 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o A Alfandega. da. Parabyba passará 

a ser regulada pela tabella. L, relativa á de 
Santa Catharina. e annexa ao decreto legisla~ 
tivo n. l.l78, de 16 de janeiro ds 1!04. 

Art. 2. o Revogam-se as disposiçõel!! em 
contrario. 

Sala das sessões, de setembro ge 1904.
Paula e Silva.- Abdon Milane~.- Walfredo 
Leal.- Trindade.-l.zidro Leite.- A' Com
missãt~ de Orçamento. 

E\ sem debate approvada a redaeção final 
do projecto n. 160 A de 1904, pa.ra. ser en
viado á. sa.ncção • 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a votação do projccto n. 
107 A, deste anno,.do Senado, que dá novG 
regulamento organico ao Asylo de Invalidos 
da Patria (3• discussão) • 

Ó Sr. Prel!ddente-Neste prejecto 
foi offerecida a seguinte emenda pelo Sr. 
Irineu Machado. Em vez das ultimas palavras 
-para. o patrimonio do Asylo-diga-se: para. 
constituir um patrimonio especial, destinado 
á. manutenção do Asylo, observada a dispo
sição do art. 7° • 

Vae ~e votar a emenda. 
Posta. a votos é a.pprovada. a referida 

emenda . 

O Sr. B:ricio Filho-( Pela ordem) 
requer verificação da votaçã.o. 

Procedendo-se á verificação reconhece-se 
terem vot.'ldo a favor 73 Srs. Deputados e 
contra 7; total 80. 

O Sr. Presidente- Não ha ·DU· 
mero. 

vae-se proceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se te .. 

rem se a.nsentado os Srs. Aurelio ·Amoril'n, 
José Eusebio, Raymundo Arthur, Virgili~ 
Brigido, Fonseca e Silva., '\Vulfredo Leal, 
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Celso de Sousa, João Vieira, Arrox:cllas Gal- Votação do projecto n. 327, de 1903, auto
vão, Domingos Guimarães, LeovegHdo Fil· rizando o Poder Executivo a faze1• reverter 
gueiras, Ca,stro Rebello, Tosta, Bulcão Vian- em favor de D. A.11alia Pa.ulina. Rollrigues
na., Pri~co Paraizo, Fclix Gaspar, Garcia Silva, irmã do c:1pitão João Sabino Rodrigues 
Pires, S~tty1•o Dias, Lugusto de I<'rcHas, Pin- Silva. a parte da pensão que ca.bi.a a sua 
to Dantas, Rodrigues Lima, EduaTdo Ramos, fall<:cüla mãe, D. Zelinda. Ma.rla Mendes da 
Pa.ranhos, Mouterwgro, Rodrigues Saldanht~, Silva, concedida por decre.to do Governo 
Bornnl'do Hol'ta, Bulhões Marcia.l, Erico Coe- Provisorio uo ll de outuhro de 1890 (2" dis
Iho, F1•ancisco Voigas, Bernardo Monteiro, cussão) ; 
Davitl Campista, Bornardcs do F'aria, Ber- Votação tlo projecto n. 88, de 1004, conce
na.rdo de Campos, Rivudavia Conêa. e Do- dendo a D. Florn. Queiroz da Ca.ma,ra Lima, 
mingos Mascarenhas. viuva do coronel honorario do exercito Fre-

derico Augusto da Fontoura Lima, a pensão 
O Sr. Pl"esiden'te- RcsponP.eram annual de 1:200$000 (2" discussão) ; 

á chamada 84 Srs. Dl"};"luto.dos. 
Votação do p1•ojecto n. 166, de 1901, auto

Não ba numero para se proseguir nas vo- rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis-
tações. terio da Industria., Viação e Obras Publicas 

Designo para amanhã a mesma. orJem do ·o credito extraordinario de 1:553$770, para 
dia designada para hoje, isto ê: pagamento aos herJeiros de Gentil Homem 

de Almeida, dos ordenados que deixou de re-
eontinuação da votação do projecto n. lo.7 ceber como tellt'graphista de 3a classe da 

A, deste anno, do Senado, que dá novo regu- Repa.rtiç~o Geral dos Telegrapho::; , de 22 de 
lamento organico ao Asylo do In validos da março a 31 de dezembro de 1895 (2a dis-
Patria (3a. discussão) ; 1ussão) ; 

Votação do projecto n. 161, de 1904, ap. votação do parecer n. 23, de 1904, inde-, 
:provando, a Convenção Sanitaria Internacio- ferindo 0 requerimento em que D. Maria 
nal. concluida nesta Capital aos 12 dias dio Pinto de Araujo Corr.êa, pedo uma pensão 
mez de junho do corrente annet, pelos dele- (discussão unica) ; 
gados do Brazil e das Republicas A:rgentina, 
do UI"uguay e do Paru.guay, com os parece- Votação do P ~\ rccer n. 24, de 1904, indefe
res da.s Com missões de lnstrucção e sa.ude ·rindo o requerimento em quo os · operarios 
Publica e de Diplomacia 0 Tratados ((liS- da Fabrica de Cartuchos e Artificios de· 
cussão unica) ; Gucr.ra pedem quo se lhes cedam passes de 

2a classe com abatiment() de 75 °/o na Es· 
Votação do projecto n. 143· A, de iüCM, do trada d{3 Ferro Centl·al do Brazil (discussão 

Senado, concedendo a D. Julieta Deüm.'lare, unica). · 
cmquanl.o solteira., o montepio deixado pol' 
seu irmão, o capitão do. mar e guerra Ro- Levanta-se a sessão á I hora 30 minutos 
drigo Antonio Dolamare (:3'1 d.iscussão) ; da tarde. 

97n SESSÃO E1v1 10 DE SETEMBRO DE 1904 

P1·asidencia do s,·. Pa,ula Guimartt.es 

Ao meio-dia procede-se á clw .. mada, a que huquerqne, Angelo Neto, Raymunclo de Mi-
respondem os Srs. Paula Guimarães, OH- ra.nda, Euzebio ele Audrado, Arroxellas Gal
veira Figueiredo, Julio de Mello. Aienenr vão, Jovinhtno de Cu,rvalho, Neiva, Garcia 
Guimat·ães, Thomaz Accioly, Wanierley de Pires, Pinto Dantas, Pa.1•anhos Montonegro, 
Mendon;a, Joaq,uim Pires, Luiz Domingues, Bernardo Horta, Heredia de Sá, Ccrreia Du
Dias Vieira, Francisco Sá, Eduard.o Studa1•t, t1•a, Mello .Mattos, Amet'lco de Albuquerque, 

. .. Gonçalo Souto,. Eloy de Souza, Walfrlldo Leal, Erico Coelho, Galvã.o Baptista., Silva Castro, 
. ,Abdun Milanez, rzldro L01to, Toixelra de Sá, Luul'indo Pit ta, Pereira Lima, Mauricio de 
. Cel~o de Souza, Bricio Filho, Medeiros e Al- Abreu, Cn.I'los T<Jixeira BrandãQ, Francisco 
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"VciO'a, Estevam Lobo, José Bonifacio, Gastão 
da Cunha, Carlos Peixoto Filho, David Cam
pista, Anthero Botelho, Ca.rneiro de Rezende, 
Bueno de Paiva, Leonel Filho, Bernardes de 
Faria. Carvalho Bl'itto, Manoel Fulgencio, 
Olyntho Ribeiro, Olegario Maciel, Weneesláo 
Braz, Arnolpho Azevedo, Paulino Carlos, 
Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, .Juvenal 
Millar e Domingos Mascarenhas. 

. Abre-se a sessão. 
E' lida e sem deba;te approvadél. a aeta da 

sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. .t-ll.lenear Guimarães 
.{1° Sec1·eta~·io) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

;Repl'esentaçã<J : 

Da Associação Commorc.ial de Santos, pe
tlindo diversas alterações na tarifa em vigor 
e nas leis orça.menta.l'ias.-A' Commissão de 
ürçamento. 

São lidos e vão a imprimil' para, entrar 
.na ordem dos tra,balhos, os seguintes 

PROJI~CTOS 

N. 30 B - HJ01 

Parece1· sob1·e an~enclas o(fe1·eciclas na 2a. clis
cussdo do p1·ojvr:to H. 30, deste ttm1o, que 
cwto1·i~a o P1·esirlonte da Repubtica a encom
mendar d inclustda, peto Jlinistel'io ela 
Mm·inlw, os nat:io3 que menciona 

A' Commissri.o dt3 Ot•ça.mento foram pl'e
sento4 ns omoudas <tprosentadas ao projecto 
n. 30 A, do corrente anno, sobre l'Jorgani
zu.ção naval. 

A primoh·t~ de~sas emendas e;:;tabeleco uma 
autorização para. contrahir o Governo cm
:prestimos tendent~s t't. ·acquisição de material 
naval. 

O projecto destina para esse fim os recursos 
, orcamentarios de cada exercício. Não pa
l'ecem convenientes á sil;uação financeira do 
:paiz, nem ao credito da Nação, novas nego
ciações para emprestimos, que ditlici.lmente 
se effectuariam, aliás principalmente tendo-se 
em vista o fim- economicamente impro
ductivo- a que soriam destinados. 

Accresce que não é impossível á adminis
tração realizar g1•andes economias nas dos· 
pezas publicas, auforindo dahi os recursos 
necessat•ios pa1•a a I'eorganizaçã.o gradual da 
.marinha de guer1•a, 

A segunda emenda. - ao art. 4°- encerra 
mataria de ordem puramente administra-
tiva.. · 

Por taes fundamentos opina a Commtssão 
pela r9jeição das emendas. 

Sala d<LS Commissõos, 8 de setembro de 
1904.- Francisco Veiga, presidente.- David 
Campista, relator .-Lautindo Pitta.-Urbano 
Sem tos.-Victm·ino l1Iontei1·o.-Paula Ramos • 

Emendas a qtw se re{e1·e o parece1· sztpra 

Art. 1.° Fica o Gove1•no autorizado a rea:_ 
lizar as operu.ções de credito necessarias á 
n.cquisição do material naval constante deste 
projecto, com.tanto que o serviço de juros e 
amortizttção do cmprestimo que t'or contra
hido pa.ra. osso fim não exceda de 400.000 52 
por anno. 

· Ao art. 4° do substitutivo da Commissão de 
~'farinha e Guerra, accre~.cente-se:-fazendo 
acompanhar nos mesmos estabelecimentos a 
construcção de cada typo de navio em todas 
as suas pha,ses por officiaes e opm'arios brazi
leiros, quo se revezarão por tt'iennios, uma 
vez ultimadas ::LS obras que estiverem se
guindo e est11dando. 

§ Esses ofllciaes c operaríos, de volta á Re· 
publica, se incmmbirã.o lle construir nos arse
naes bea.zileiros navios identicos áquelles 
cuj<t const1·ucção tiverem acompanhado, de· 
vendo o Governo dot:tr os mesmos arsenaes 
com tts machinas o mttteriaes necessu,rlos. 

Sttla. das s;:,ssões, 23 de agosto de 1904.
Dm·bosa Lima. 

Accrcscentc·8e onde convier : 

Art. .Aos proprietarlos ele navios que 
forem construidos no territorio nacional e 
que arquearem mais de 80 toneladas, é con
cedido o premio de 60$ por tonelada, quando 
feitos de madeira do paiz, e de 4 ;B po1• tone· 
lada que exceder a 100, quando fabricados 
com aço. 

§ 1. o Pelas ma.chinas-motoras fabricadas 
no paiz com destino a embarcações, terão 
os seus constructores o premio de 1 ;C por 
cavallo-vapor, desde .quo a força indicada 
attinja a 200 ca.vallos. 

Para pagu.r esse premio, será cobrado o 
imposto de 10 °/o em ouro do seu vaJo1• sobre 
as machinas desse genero construídas fó1•a 
da Republíca. 

§ 2. 0 Aos constructores de estaleiros na
vaes, diques a mortonas, é concedido por 
15 annos dispensa de todos os impostos fe-: 
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dera.es, notadanumto dos direitos aduaneiros 
sobre a. matm•ia prima que importarem, 
incumbindo-se o Governo Fedora.l de obte1• 
doa · governos lo~a.es isenção dos impostos 
estaduaes e municipaos. 

Sala das sJssões, 23 de agosto de 1904.
Barbosa Lima. 

3• 

Fica. o Governo autoriza.do a reorganizar 
o Arsenal de Marinha do Rio de Janeil.'o, po
dendo rem0vel-o pa.ua loial' mais .conve
niente. 

Sah das sessões, 22 de agosto de 1904.
João Cm·los Teir.ceim B1·andão.- Oliveira 
Figuei1·edo.- Crtt'IJelto Cavalcanti. 

N. 164 A-1904 

Atttm·iza o GovenlO a alJrir o credito de 
42:480$ pm·a pagamento das diarias aos 
engenheiros flscaes das fen·o-vi(I.S fiscali
zadas pela Unicí(!), nos termos do n. XXXV 
do m·t. 17 da. ·vigente lei de orçamento 

A lei do orçamento vigente, em o n.XXXV 
da art. 17, autorizou o Governo a abonar 
aos engenheiros fiscaes das cstra.das de ferro 
fiscalizadas pela União (e:xcluidas as arren
dadas) uma diaria para a indemniza<;ã.o das 
despezas de viagem o. que si'ío obrigados. 
Não se consignou, porém, verba para esse 
fim. . 

O prQjecto n. 164, dosto anno, occo1•ro 
d.quella necessidade, t\utorizando o c1•edito 
necessa1•io para satisfação da. despcza no exer
cício cor1•entB. A raspecUva. impo1•taucia foi 
calculado de acool'do oom as dfu.rias 1\lada.a 
na oita.da lei, que no ourao do anno se ele
varam ás seg11intos qua.ntias: 

CJ N. 164-1904 

Art. 1. o Fica. o Governo antorizàdo a abrir: 
o credito de 42:480$ para. pagamento das 
diarias que competem aos engenheiros fls
ca.es das ferre· vias fiscalizadas pela União, 
no! termos de n. XXXV do art. 17 da vi-
gente lei. 

Paragrapho unica. O Governo fará. orgn.
niza.r a tabclla das dia.1•ias como julgar 
mais conveniente âs necessidades do publico· 
servi~o. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçoes em. 
contrario. 

Ca.mara dos Deputados, 29 de agosto de· 
H04.-R. Satdanha.- Amolpho Azc'Vedo. - · 
Carlos de Navaes.-J. A. Neiva.-Nelson de· 
Vasconcellos. -Lindolpho Se1·ra.-T. Accioly. 
Benedicto de .Souza .-Bueno de Pai'IJa.-Ben
rique Borges.-Endas lllattins. 

N. 178- 19J4 

AutM·iza o Pode~· Executiuo a concede1· u-m: 
anno de licença, com. ordenado ao condu· 
ctor de t1·em elo 8• classe da Esh·ada do
Jf'er1'0 Central do BrazU Antonio Toscano 
de B1·ito, em p1'o1·ogaç(1o <iqueUa em eujo . 
goso se acha, para tratar de s«a saucle onde · 
llte con1Jie1· 

A Commissão de Petições o Poderes ex"' 
a.minou minuciosamente o requerimento em 
que Antonio Tosca.no do Brito, conducto1• de· 
tt•em de ga classe da Estrada de Fert•o Cen- · 
tt•al do B1•azll, pode que lhe soja concedida. 
licença. por um o.nno com ordenado, para 
tra.ta.r de sua. saude. 

Chefe da. fiscalização da Lcopol-
dina Ra.ilway •.••...• , •....• 

Fisoaliza<;ão da Santos a Jun • 
diahy .••.••.••••.•..•..••.•• 

3 ajudantes de fiscalização e 18 
engenheiros ftscaes, a 1 :800$ 

A licença. solicitada. será em p1•orogação. 
2:5.20$000 áquolla em cujo ~oso se acha. o peticionario, 

concodlda. pelo Mmistet•io da Indust.ria, Via· 
2:160$000 ção e Obras Publicas. 

Dos documentos e informações juntos ã pe-
37:800$000 tição verificou a Commissão estar o reque • 
----- rente em condições de carecer de trata-
42:480$000 mento mais prolongado em clima favoravel. 

Esta som ma será. conside1•ada. um maroi- ao restabeleci monto da. sua sa.ude. 
mttm, desde que ao Governo se dá a facul- Ass.im, off'ereca ·a Commissão á delibe
dade . de organizar a. tabella. das diarias, de racão da Camara o seguinte projecto, que a. 
acoordo com a.s conveniescia.s do serviço. seu ver deve sel' convertido em lei : 

Sendo o fim do projecto tornar exequive1 
a lei já decretada, parece á Com missão de Or
çamento que deve elle ser approvado. 

Sala da.s Commissões, 9 de setembro de 1904. 
~Francisco Veiga, presidente.- Frafl.cisco 
.Sd, . relator. - Da.,id Oampida. - Paula 
Raljnos ...... La·,,-indo Pitta.-Urbano · Santo.~ • .-. 
'Victorino 1Uonteiro. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Exe<mtivo a.uto

t·iza.do a conceder um anno de licenQa., com. 
o respectivo . ordenado, ao conductor do 
3a. classe da Estrada de Ferro Central do· 
Bra.zil Antonio Toscano ·de Brito, em pro
rogação áqualla em cuj.) goso se . acha., parrt· 
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t11atar de sua saude, onde lhe convie1• ; 1'€'· 
vogadas as dispesições em contrario. 

Sala das Commissões, 9 de setembro de 
19CH.-.Tosd r..·aselJio, pr•esidgnte.-Pelix Gas
p?.r, relator .-EttselJio de .. tndmde. 

N. 179-1904 
Autorüa o Pode1· Executivo a abri-r ao Jlirtis

terio da FaMnda C) c1·edito ext1•aordina1·io 
de 13:7$4$600 pam pfJgamento a José 
Luiz Pel·eim rle aluguel do a1·moztnn na 
cidade de P01·to illeg1·e, m·1·endado d F.r.,
zemla NaGional, de accord@ com a ca1·ta 
precatm·ia expedida pelo júiz seccional do 
Estado elo Rio Grande do Sul 

Verifica-se da carta. preca.to:·ia expedida. 
pelo j.uiz seccional· do Estado do Rio Grande 
cl.o Sul ter sMo a Fazenda Nttcional conde
mnada a pa.gat• ao commerciantf.! José Luiz 
Pereirl. a quantia. de 13:734$600, sendo 
12:000$ do aluguel da julho a dezembro do 
anno de 189i, do armazem de sua. propz·io
dade, situa.~e á rua Seto de Setembro n. 34, 
em Porto Alggre, na. razão de 2:00~)$ men
saes, de accordo com o respectivo contracto 
que deixou de ser approvt\do pglo Minist·1rio 
da. Fazenda, em consequencia da snppressão 
da Alfandega de Porto Alegre; 1:560$ do 
juros da móra, contados de 19 do mal'ço do 
1898 a 19 de mat•ço do 1899, e 174$ ele custas 
e outras despezas. A importa.ncia de 12:000$ 
não fui paga. por insufficiencla na. verba com
petente o a. de 13:734$690, a que se refllre a 
allu~ida carta precataria, por não ter o cre· 
dor entrado em accordo, nos to1·mos do 
decreto n. 597, de 29 do agosto do 1699. 

Examinando detidamen to cs documentos 
apresentados o vorifl.cando não ha.vet• m<\is 
recurso legal a oppor ao pagarnonto roquQ· 
rido, a Commissão 1.1 de parccm• quo soja. 
deferido o pedido do pet.icionario e s 'lbmett.c 
1.t consideração da. Camar1\ dos Deputados o 
seguinte projecto: 

O Cvngress~ Nacional resolve: 
Art. Lo Fica o Pod~r Executivo autori

zado a abril• ao Ministorio da. Fazenda o cre
dito extt>aordinario do 13:734$100, destinado 
ao pagamento a J~sé Luiz Pereil•a dl!l alu
guel dv a.rmazem situa.Jo á rua Sl}te de 
:Setembro n. 34, na cidl\de do Po1•to de Aleg1•o, 
a1•rendado á Fazenda Nàcional, de accordo 
com a carta precataria expedida :pelo juiz 
seccional do Estu.do do lUo Grande do Sul. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
con tral' lo. 

Salas das Commis~õos, 9 de setembt•o de 
1904.-FI·ancisco Veiga, pt•esidento.- Victo
,·ino Monte~1·o, relf\tor.-La~wind.o Pitta.
U1·bano Santos.- Paulo. Ramos.- Fhtncisco 
Sd.-D. Oam.pist(t. 

N. 180-1004 

.At.dori.za o Poder Executivo rJ- abri1· a,. Mi· 
n€sterio dtt Justiça e Ne,qoci~s Inte1·im·es o 
O'J•edito e:~:tra~1·dinatifl de 290: f)68$4!j4, 
pm·a 1)agarnento das quantias devidas a 
Bm·nabe Me,·eil'fit Lopes e Brtwinrwt & 
I1·mãos, po1· serviços feitos no Hof:pic:·o Nlt· 
cional de Alien.adof 

Em 3 de agosb do anno passado o Sr, 
P1·esiuente da Republic<J. solicitou do Con
gresso Nacional a ooncessão de um credito 
extraorJin:wio de 729: 1305; pa.t•a. o~coi·rer ao 
pagamento das despezas com divorsa.s obras 
urgentes c inst~llaçõcs de quo tinha ne
cesshlarle o Hospicio Naeional de Alienado~. 

A Commissão do Orçamento, tomando co
nhecimento da mensagem em quo foi pelido 
aquelle CI·edito, apresentoa o pl'ojecto, que 
tomou o n. 303, concedendo o et•edito cemo 
supplementar á verba.-Oln·as -do Ministerio 
da Justiça e N~gocios Intoriores. O projecto 
foi sanccionado por decreto n. 1.133, do 22 
de dezembro do 1903, e por decreto sob 
n. 5.080 d:t mesma da.ta. foi a.bertl o cre
dito. 

Entre os serviços que lll!.·urava.m na taballa 
apresentada pelo Sr. Ministeo da. Justiça al
guns havia de cxecuçii.o tlomorada e ctotja 
terminação não sm•ia. possi vel dal'·SO até 31 
do dezembL•o, isto é, dcntt•o do ~xm•cicio em 
que dovia vigora1• o c1•odito supplomcntar. 

Por conta da.qucUa. qrum tia t'oJ•am pagas 
despezas na importancla de 43S:l59$78~, re
stando, pot•tanto, um s:.t.lLlo de 2:~0:971$212, 
quo ct•a suflloienta p~t·n. pn.gar contas na im· 
pot•tancin do 290:908$49·1, sondo 285:8~148780 
a Ba1•nu.bj Moreira Lopes e 5: 163~'714 a Bra.
cunnot & Irmãos. 

Rcqui.~H::tdo o pa.gamClnb des3'\S qu:J.ntiu.s 
pola. verba. Exe1·cicios fim los, o Tri uuna.l de 
Qontas deixou do rogistt•ar a despeza. por não 
tm• sido ella ordonada e reconhecido o dh•eit@ 
dos ct•e:.lores dentro do prazo em que vigo
l'ava o credito, que, sendo supplemento.r a 
uma verb:J. do orçamento do a.nno financeiro 
de 1903, extinguia-se com o mesmo orça· 
mento. (Decreto n. 10.145, de 5 de janeiro 
do 1889.) 

Da exposição de motivos que acompanha 
a mensagem do l dv corrente e do expaà.iente 
do mesmo ministerio. publicitdo no Diario 
Officio.l, consta que tal des:peza foi autorizada 
na vigoncia. do credito, mas ordenada. e re· 
quisitado do Ministe1•io da Fazenda o paga· 
monto em 27 do junho proximo findo. 

A lei da Receita do exercicio vigente, no 
art. 17, autorizou o pagamento de dividas 
de exercicios ftndo! atê o tlm do trimestre de 
liquid;\ção, alte1·ando neste ponto o decro to 
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n. 10.145 já citado, mas semelhante disposi
ção não tem a.pplicação ao p1•esente caso. 

Quando oCongresso Nacional .concedeu o 
credito pedido estava informado das obras 
que se iam executar e das quantias necessa
rias pa1•a o l'espectivo pagamento, sendo ma" 
terialmente impossivel ao Governo fazer 
concluir muitos desses serviços dentro do 
prazo de . nove dias, tantos eram os que de
corriam da dat~ do decreto legislativo ao 
da terminação da vigencia do exercicio fi. 
na.nceiro .• 

Os trabalhos autorizados pelo Congresso 
estão concluidos,as contas estão devidamente 
processadas e o Goverrio ·por uma questão 
de contabilidade publica. não se acha actual· 
mente habilitado a. cumprir os contractos que 
celebrou, na. :parte relativa ao 'Pagamento 
devido aos credores acima. l'eferidos. 

Por mensagem de 1 do corrente o Sr. Pre
sidente da Republica. :pede a. necessa.ria a.u. 
torização para abril' o credito para. realizar 
tal pagamento. 

A Commissão de Orçamento, em vista das 
razões expostas, é de :pa.1·ecer que seja dada 
a autorização pedida e submette á conside
ração da Camara o seguinte proje~to de lei: 

O Congresso Nacional resolvo : 

Sr • . Presidente da Republica. - Na. expo. 
sição que tive a honra de apresentar-vos em 
3 de agosto de 1903 .e vos dignastes ~e trans
mittir ao Congresso Nacional em mensagem 
da mesma data, justifiquei a necessidade de 
solicitar-se a concessão de um credito extra.
ordinario, na importancia de 729:130$. afim 
de attonder, fó1•a dos recursos ordina.rios vo
tados no orçamento, ás despezas ~om instal
lações, roparos, mobiliar•io, roupa e outras, 
no Hospici'> Nacional de Alienados e Colonia. 
de Alienados, tudo de accordo com a tabella. 
especificada. que consta. da mesma exposição. · 

O dec~to legislativo n.. 1.133, de 22 de 
dezembro de 1903, que vos autorizou a abrir 
a este Ministerio o credito · solicitado nessa 
mensagem, sem attender á circumstancia de 
que nessa tabella se mencionavam despezas 
diversas, de natureza differente, e princí• 
palmente se1•viços de realização demorada 
que devia exceder fatalmente os limites 
do exercicio então vigente, classificou esse 
cr·edito como supplemeniial' á verba «Obras» 
do orçamento de 1903. Aberto o credito 
Jlol· dec1•eto n. 5.086, de 22 de dezembro do 
anno pro.ximo :findo, ordenou este Ministerio 
que se :fizessem immediatamente todos os 
serviços, e até 30 de março de 1904 provi
denciou sobre o pagamento de uma par
te dessas despezas, na importancia. de 

Artigo unico. E' o Poder Executivo auto- 438:151:1$768. 
rizado. a abrir ao Ministerio da Justiça e Havendo a.inda despezas a pagn• por conta. 
Negocws Interiores o credito extraordinario do mesmo credito, na importancia de 
de 290:968$494 para pagamento das quan~ 290:968$494, sendo 5:163$714 a Braconnot & 
tias devidas a Barnabé Moreira Lopes e Bra.- Irmãos, e 285:804$i80 a Ba.rnabó Moreil•a 
connot & Irmãos po1• serviços feitos no Lopes, este Ministm•io, po1• avisos os. l.G61, 
Hospicio Nacional de Alienados, sendo l. 962 e 1. 965, de 27 de junho ultimo, pediu 
285:804$780 ao primeiro e 5:163$714 aos se- ao da. Fazenda que pl'OVidenciasso no sentido 
gundos; revogadas as disposições em con- de serem pagas as l'eferidas contas pela 
trario. verba «Exercícios findos» do orça.mento vi-

Com a approva.ção deste projecto terá. 8 gcnt~, visto ~ç>mo deixara sal~o superior a 
Camai•a concedido nesta sessão os seauintes e~s!t unportancla. a y~rba «Oblc\S» d~ ~xer· 
creditos extraordinarios . o CICIO de. 1903, supple~enta.da pelo cred1to a. 

21 creditos ex
traordiria.rios 

6 credi tos es
peciaes . ..•.. 

5 credi tos sup
plemen tares 

· que ac1ma me rofer1 e por conta do qual 
correram taes dispendios, tudo de accordo 
com o art. 31, § 1°, da lei n. 490, de 16 de 
dezembro de 1897. 

Papel Ouro 

5. 778:193$710 l27:9l5$I50 O Tribunal de Contas, por~m, negou re· 
gistro á despeza., pelos motivos constantes do 

13:133$330 lOO:OOO$QOO despacho publioadoa pa~s. 3. 945 do Diw·i9 
Officio.Z, de 25 de agosto nndo. 

997:836$515 4: .747d·~33 Considerando, poréin, que o credito aberto 
'li"" pelo decreto n. 5.086, acima citado, não de-

------ ----- veria ser classificado como supplementar á 
6.789:163$555 232:q62.~683 verba «Obras» do exercicio de 1903,não sõ 

Sala das Commissões,9de setembro de 1904 
-Francisco Veiga, pl'esltlente.-Paula Ra· 
mos, l'ela.tor.-Laurinda Pitta.-Ul'bo.no So.n· 
tos.--Victorino ~fonteira.-Da-vid Campista. 

porque comp1•ehendia consignações variadas 
e de natureza di versa, mas tambem porque 
era concedido nos ultimos dias do exercício, 
quando j!l. não e1•a possível etrectuar todas as 
ob1•us, insta.lla.çõea e ma.is serviços especifi· 
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cados na referida exposição de . motivos, 
lembro-vos a conveniencia de solicitar ao 
<Jonaresso Nacional a necessaria autorização 
par~. por conta do saldo do credita aberto 
pelo decreto n .. 5.086, o qual P<l:ra. ~sse fim 
·deverá set' considerado extraordmariO, etre
ctuar o pagam<anto das cont:ts de Braconnot 
& Irmãos e Barnabé Moreira Lopes, a que 
acima me referi. 

Submetto o assumpto á vossa apreciação, 
. afim de que vos digneis de resolver como for 
acertado. 

os estudantes que podarão concluir sua. car
reira. 

Estou certo de · que a C amara preferirá. o 
meu projccto, garantindo assim a muitos 
moços pohres que alli estão iniciando .sua 
carreira o levai-a a termo, porque, si a Ca
rnara rejeLtal-o, ficará a carreira das lettras 
entregue aos ricos e potentados, para os 
qua.es sómento ficarão as respectivas portas 
aeertas • 

E' o que tinha a declarar. 

4 O Sr. Angelo Neto - Traz-me á 
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 190 .- · t.ribuna, Sr. Presidente, o discurso ultima-

Dr. J. J. Seabl·a. mente pronunciado pelo Sr. Deputado Euse

O Sr. Manoel Fulgencio (' )-
. Sr. Presidente, venho cornmunicar a V. Ex. 

que, tendo m•gonte necessidade de seguir 
para Minas, por incommodo em pessoa de 
minha familia, não poderei por esse motivo 
comparecer algum tempo ás sessões. 

Aproveito a oppJri.unidade ·de estar na 
tt•ibuna paTa declarar, afim de resahar 
minha responsabilidade, que, tendo sido bal
dados todos os meus esforços junto á illus
tracla Commissão de Instrucção Publica para 
obter o respectivo parecer sobre o projecto 
que apresentei prorogando o prazo dos exa
mes parcellados, não obstante dous mozes de 
delongas e reiteradas solicitações feitas par
ticalarmonte e da tribuna á mesma Com
.missã.o, deixo o patrocinio do projecto a 
cargo de outros collogas, que pol' eUe hm
bem muito se Interessam e que, blv-ez mais 
felizes do quo eu, po.1so.m conseguir d.a. illns· 
trada Commissão o seu parecer. 

O JomaZ do Con'j.mc1·do, em uma das 1Jw·ias 
do hoje, dcch\ra que a Commissã.o se re
unirá segunda-feira par:.t dtH' parecer contr<.t
rio a esso }:lroji~cto. Convém, pois, c1ue estu. 
questão se liquide dcfinitivamonto, porque 
o tempo urgo e, do duas unw, ou o meu pro
jecto é convertido en~ lei este anno o conti
nuarão os oxamcs par·cellu.dos, que tão bons 
resultados teem produzido em nosso 11aiz •.. 

O Sa. PAULA RAMos-Apoiad0. 

0 SR. MANOEL FULGENCIO - ... onde OS 
homens de lettras igat~lam aos dos paizes 
mais cultos... ·· · 

0 SR. BRICIO FILHO- Foi O regimen que 
deu toda esta gente quo aqui está. 

bio de Andrade. 
Só hoje me foi proporcionado o ensejo de 

dar a S. Ex. a resposta a que fez jús. 
Serei breve, Sr. Presidente, pois sem im

portancia. de nenhum valor é a accusacãu 
que advers::trios e inimigos, em vão, insistem 
om fazer-me. 

0 SR. Eus.EBIO DE ANDRADE-Não houve 
a.ccusação, mas comprovação de asserções 
minhas. 

O Sn.. A:.'mELo NETO - Houve accusação a. 
mim c áquelles que foram e são solidarios 
com o governo Duarte. 

A Camttra vae ouvir a leitura de alguns 
documentos que dcstroem,dc modo absolu
to, as taes perseguições relatadas na carta. 
única, exhibida. pelo meu illustre collega com 
assento na segunda. cadeira desta. bancada. 
como provtt do que S. Ex. corJ.'oborou, secun· 
dou e affirmou acerca da minha conducta po
liticttao tempo em que dirigiu o Est.atl.o de 
Alagoas o i!lustrado Senadol' Manoel Ductrte. 

Antes, St•. Presldentc, de chegar a essa 
leitm·a, tlevo fa.zer umê1 racti.nc:tçã.o a um 
tL·echo do discm·su ~o nobro Deputado, recii
ficação sem a qual fica complota.mente mys. 
tiílcu.du., profundamente alterada, a verdade 
dos factos. S. Ex. dá-me a autol'ia de uma 
phra.se que não roi absolutamente pro1erida 
pCJrmim, 

Disse o nobre Deputado: «S. Ex., fallando 
em 1° do agosto, da quest.ão de Alagoas, dis
se que h ou v e uma época. naquelle Estado em 
que S. Ex., o S1·. Deputado Angelo Neto e um 
seu irmão foram os donos de Jllagoas. 

O illustrado co:llega, Sr. Raymundo de 
:Miranà[t, aproveitando tal confissã..>, pergun
tou: qual foi a conducta de V. Ex., quando 
era dono do Estado, na administração do Se

O Sa. MANOEL FuLGENCIO - ... ou então nador Manoel Duarte, para com a fa,milia. do 
entraremos no dominio dos exames de ma- Marechal Floriano Peixoto~». 
dureza. que, estou certo, não produzirão os s. Ex. alterou a ve1•dade. 
resultados desejados pela Commissão, porque 0 SR. EuSEBIO DE ANDRADE- Não alterei 
ou elles serão adiados ou então 'poucos serão tal. consta. do discUl'so de v .Ex. o Sr. Ray-

mundo de Miranda deu um aparte e V. Ex. 
mandou re6fistrar. (•) I!Mo di ... ' CIH'r;o nã0 foi rovis~o pelo orador. 

34 
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0 SR. RAniUNDO DE MIRANDA~A . propo
Sição ·tl minha. e V. Ex registrou-a. 

0 SR.. ANGELO NETo-A pb1•ase- do1'1os de 
Alag•as-que _consta do disct•lrso do Sr~Depu
tado · Eus~bio de AnJrade, transladada do 
ineú, ·não me pertence, inas ao Sr. Ra.ymundo 
de Miranda, c S. Ex. acaba de confirmar. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRATJE- Mas V. Ex. 
acceitou. 

Q SR., ANGELO NETo-Pedi ao tachyg1•apho 
·para registra.l-a ; port:.tnto, não foi a.pr-ovei
tando-se de tal confissii.o, r1ue o Sr. Ra.y
mundõ de Miranda. dou o ~tparte que o no
~re Deputado traz para o seu discurso, fa
zendo a pet•gunta que li, a qual, é verJade, 
S. Ex., o Sr. Deputado Raymundo de .1\Ii · 
randa, me dieigiu, quando orava em res
J)osta ao m~u discurso, e n~o em aparte, 
eomo se vê do trecho cuja rectiftcação faço. 

Feita, Sr. P1·esidentc, esta nccessaria cor· 
rigenda., volto ao objectivo unico de minha 
p:-csença na tribuna,-mostJ•ar a sem razão 
de ser das accusações trazidas á Camara pelo 
meu illustre collega e const:l.ntes de uma 
carta a. cuja. leitura S. Ex. procedem nesta 
Chsa. 

Tres são os pontos dasaccusações. 
O primeiro ê este: «.los li . Vieü·a, o ex

vice-govel'Jwdw, foi atassalhado na imp1·ensa 
official c 1111 município de lJ:luJ"ioy, stta ?'esi· 
llencia, . redtt.aido a viver pm·a a família.» 

Tenho, St•. Presidente, para. tornar isto 
ma.is evidente, uma. carta do Sr. Dr. Manoel 
Duarte, peJindo pa.l'a colloca.I' na. Ropa.rtição 
dos Telegt·aphos um amigo e cunhado do 
Sr. José Vieira. 

Esta carta ê de 2S tl~ junho de 1898. Eil-a: 
«Gabinete do Governador do .Estado . d& 

:\.lagôas.-Ex:m. amigo Dr. Angelo Neto. 
Segue amanhã até ahi o Sr. Miguel Saraiva 
d!3 Moura, no intuito de conseguir a nomea
ção de inpector de linha da. Repartição Geral 
dos Teleg1•aphos. Não obstante saber do in
tm•ts-se que tem por cllQ, tola. via lhe escrevo. 
~cdiodo-lhc que I>ro::nova com toJo empenho 
essa nomcn.çã'J. S m, com estima., seu amigo · 
obrigadissimo.-lfanuel Duarte.» 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-~ão podem 
se1• desm:mtidos os factos. Ha o testemunho 
da familh. 

0 SR. ANGELO NETO-~' um testemunho 
suspeito o do St•. Arthul' Peixoto. V. Ex. 
leu â Ca.ma.ra. um'l carta particular de um 
eeu a.mi:so intimo ... 

0 ~R. Eus~BIO DE ANDRA.DE-033tina.da á 
publicidade. 

0 SR. ANGELO NETO-.,. m.eu inim!go pes
SEl:l.l e inimigo t!l.mbem do Sr. Dr. Manuel 
Dua1•te, de moio que QSt \ cart:J. é a m1is 
suspeita possivel. E', além de tudo, de um 
ii·?1~ão da. snpp.1sta. vict,ima.. 

Possuo, Sr. Presidente, a. . collecção do 
jornal otl1cia.l durante a administração do 

. S1•. Manoel Duarte. 

Passo, Sr. Presidente, ao segnnd9 panoo 
da. accusação, desle que deixei completllr
mente respondidll o primeiro • 

« Jose de Sd, ren~ovido da Alfan-lega de 
O SR. EusEBIO DE ANDRADE-E eu bmlJem Maceió, o qtee significou, se1· demilt ·ao, pe&a 

tenho. impossilJilidarle de se t1•ansportm· pata fdra do 
. Estado com <:t nmnero.r\ssima famitia.» 

O sr:. ANGEL~ NETo-ProcUi?el em . to-. Aproveito a. occa.sião para declarar que. 
dos os JOrnaes e na.o coustili ~e ~~ só artigos de modo algam, directa ou iadirectamente, 
de ataque pessoal ao Sr. Jose VIelra., concm•ri para que fosse removido da. Alfa.n-

0 SR. EUSEBIO DE ANDRAl•E-Ha, até â dega. de Ma.ceió O Sr. coronel JJsé de Sá. Poi· 
sua honestidade pessoal. xoto. 

0 SR. ANGELO NE,.o-Nogo. No município 0 Su .• EUSEDIO I!!E ANDRADEl-CuncOl'l'OU O 
de sua residencia, nonhum desacato so1frou Sr. govcrnado1• Manoel Duarte, dift'a.mando-o 
S. S., e o chefe politico dalll ao tempo da a.qui pe1•ante o Ministro da Fazenda. 
administração do Dr. Manoel Duarte er:1 o 
meu distincto amigo, coronel Machado Dias, 
sogro do coronel Jose~ de Sá Peixoto, irmão 
do mesmo Sr. José Vieira. 

0 SR.. EUSEBI<!> DE ANDRADE-Foi sogro 
muito posteriormente. 

O Sa. A;:o·mELO NETO-Niio; casou-se creio 
que em fins de 1897 ou princípios de 1898, o 
o Sr. Dr. Duarte iniciou o seu governo em 
junho de 1897. 

Interesse algum movia. o governo Duarte 
a. perseguir o Sr. José Vieira, político mode
rado, que .· nunca deu motivo a dedicações 
nem a aft'eiçõea extremadas. 

0 Sn. ANGELO NETO-Diz o meu collQga, 
que concJrreu o Sr. Senador Manoel Duarte, 
então gover•nador do E~tado. Trago uma 
carta do Sr ~ Manuel Duarte. p3dindo em 
fa. vor do Sr. coronel José de Sá Peixoto. 

O SR. EusEBIO DE . A~DRADE-Esb é que 
m-1 pa.I•ece suspoitissima ! 

0 Sa. ANGELO NETO - Suspaitissima r t 
Aqui está. a carta (mostrando), a qua.l é da.
tada de 4 de agosto de 1898: 

c Ga.binete do Governa.do1· do Estado das 
Alagoas- Amigo Dt•. Angelo Neto- Tele
graphei ultimamente ao Ministl'o da. Faz'lnda 
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para conceder uma. licença. ao José de Sá, nat>ra.ndo o occorrido, constante deste ter_ 
inspector addido á Alrandega de Pernambuco, ceiro ·ponto de accusação. 
e .ao Dr. Prudente Qscrevi no sentido de ad- Immediatamante, entendi. que<levia. trans-

. dil-o aqui á Alta.nd~ga., tudo isto a pedide do mittir ~ao Sr. governador de Alagva.s os ter
nosso amigo, coronel Machado Dias, sggro do mos do telegramma do Sr. Jos6 Vieira; o go-
.José de Sá. vernador responden-me pres.111uroso,ponllo-me~ 

Como é negocio em que o Machado fM: o ao corrente do que s~ havia passado. Fiz pu
maior empenho, peço-lhe quo se entenda com blicar a resposta no~ jornaes desta Capital; 
o Ministro e com o Dr. PrudentJ e delles con· nem 11ma. palavra do contestação surgiu ao 
:tiaa estes actos. que S.Ex.na.rrava, não tendo o Sr.Dr. Arthur .. 

Sempre seu <tm;go obri~adissimo-Dr. /Jia· Peixoto, então Daputado, tratado do «escan-
noel Duarte.» daloso tacto» da pgrsegulçii.o a t1 m mombrG-

0 SR. Eu,:;EBIO DE ANDRADE- Do que da. sua família. 
v. Ex. Jeu se deprehende que o governador O SR. EusEnro DE AxoRADE-Mas o facto 
pedia, não no interesse do coronel José de é verdadeiro ou não é ? 
Sá. Peixoto! mas no do sogro deste, coronel o SR. ANGELO NETo-O factg não é verda.· 
:vracha.do Di~~, amigo do mesmo governador, deiro tal como foi descripto por V. Ex. 
para que não ficasse ausent'l da filha. Tenhe ainda aqui-pois guardo todos os · 

O SR. ANGELO NETo- Pouco importa; elle documentos, todos os papeis que dizem res
pedia por José de Si Peixoto e não peJo paito á politica. do meu E.;tauo-o prvprio 
sogro deste~ que não m·a empregado de ta- telegramma do Sr·. Dr. Manuel Duarte, mu- · 
zenda. rando-mc o occorrldo: elle é tranclwnt. 

Ha aind(l, outra carta do Sr. Manoel Du- Telegra.mmas de 26 de agosto de 18~7. 
arte, que mostra o interes:;e que elle tinha « Dr. Angelo Neto.- Informações José Vi
pela volta de Jo é do Sá. a servir na Alfan- eira. falsas ... '» 

~ega. de Maceió. 0 SR. Eu.sEBIO DE ANDRADE-Nem podi;,~" 
OSR. EusEBio DE ANDRADE- E' sy::.tema dizer que era.m verda1eiras! 

muito conhecido esta de morder e soprar ao 0 Sn .• ANGELo NEl'o-V. Ex. ouça 0 tolo
mesmo tempo. g1•amma, que foi publicado e nunca. dosmen -

0 SR. ANGELO NETO-Aqui está a carta, tido. 
do 16 de .agosto : · . • · b · 

« Gabinete do Governador do Estado de 0 SR_. ~USEJUO DE ANDRADE - Fol pu lt-
Alagôas. Amigo Angelo Neto. Desejo este· cado, Sim. conheço-o bem. 
jas b:.>m. Agrad~ço·te cordialmente o inte· O Sn.. ANGELO NETo- (Oontintta a le1')' 
ress~ com que tens correspondido aos meus «Antonio Felippecinoo cnpangasa.rrazal'am 
pedidos •• ·• casa, feriram, surraram Fuão .Janu~rio, le-

. E, dando-me outras tantt~.s incumbencins, vando inrolizes amart•a.dos pés ·mãos sitio 
nessa mesma carta., diz-me o segt-linto : Freixal. Felippe recebetl na luta. ferimen-

« Tl)mn. o m~liot• interesso pelo negocio do tos na. mã.o. Autoridade Bebedouro, desobe· 
José do Sá. )I) decida. prisão, requisitou força. delegacia. 

o SR. EusEmo DE ANDRADE-Mas José do Maceió ctfeotwar ordem. A pedido parentes· 
SrlJ'Ii tinha.·sido removida, a pQdido oxclusi- aggressor, não h:n-t"ndo gravidade ferimon· 

t d d tos um e outl•o, m~ndai p:.>L-os liberdade an· 
va.men e o governa or. tas entrada Detenção. Empraze Arth.ur Gut-· 

O SR. ANGELO NETO- Não foi a pedido tembe1·g 24. Nunca os Peixoto tiveram tantas 
do governador; a intervenção d~ste foi teda ga.rantia.s.-Dr· . . llfanuel J>um·te.» 
favoravel ao coronel José de Sá, como pro- 0 Sa. EusEBIO DE ANDRADE- Pela ultima. 
vam os dons documentos a cuja. leitura aca· phrase do telegramma. se vê a boa. vontade 
bei de proceder. 

Passo agora ao terceiro e ultimo ponto das que elle tinha em relação á familb do Ma--
accusações formuladas pelo meu collega e recha.L 
affirmadas pelo Sr. Arthur PQixoto: «A pisi!o O SR.. ANGELO NETO- Umas àas ultimas · 
escandalosa do nosso tio Antonio Felippe, es- pala vr~LS são: 
coltado por vinte p1·aças petas 1·uas mais publi~ «Empra.ze Artlmr Guttembe1·g 24.» 
cas desta capital."» . . .: Guttern.bm·g é @jornal dirigido pelo Sr.Eu-

Sr. Presidente, este :filcto data de 1897. sebio de Andrade e que n;ticiou o occorrido, 
Nessa epocha, occupava \liDa das cadeiras da tal qual como narra o telegramml\ que aca
representação alagoana o Sr. Arthur Pei- bei de ler. Esta seda, naturalmente, a me· 
x'?to, que fez publicar nos jornaos desta ea.- lhor fonte de informações pa l'a. ser apreciado
pita! um telegramma do Sr. José Vieira, o facto arguido. 
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0 SR. EUSEBI() .DE ANDRADE- A narração 0 SR. ANGELO NETO -Jornalistas SOMO':\ 
do occorrído foi feita. officialmeil~e, pelo pro-. ~todos nós. 
prio punho do. governador do Estado, par- o sa. EuSEBIO DE ANDRA.DE - Assim pen· 

'·tindo dahi meu dissen.timento com elle. · :sando, para tanto. não seria eu quem · viesse 
O SR. ANGELO NETo ...;Diz isto V. Ex. A trazer questões de particularidade pessoal 

•noticia foi da<la pelo Guttemberg, jornal de· ;por o Congresso Nacional ; todavia, o S1•. 
sua propriedade. 'Deputado Angelo Neto insistiu no inci-

0 SR. EUSEDIO DE ANDRADE -Mas era do . dente. 
:punho do Governador do Estado. O Sn.. A~GELO NETO- Não insisti ; re-

0 sa. ANGELO NETO_ Então, na.ra que ,spondi a V. Ex. que me fez accusações, tra-
.1' ·zendo documentos que as destruíram, mos-

V. Ex. publicava nascolumnasdo seu jornal 'trando a nenhuma razão de ser por se 
uma. noticia contra suas opiniões?! acharem eivados de suspeição. 

0 SR. EuSEBIO DE ANDRADE- Era COU· .0 SR. EUSEIJIO Dl~ . .Ã.XDR.A.DE _ Absoluta· · 
tracto que a. folha tinha; eu não po{)ia. dispor 

. da p::tl'te official. mente não. S. Ex. não respondeu ás ac-
cusações, porque ellas estão baseadas em 

O SR. ANGELo NETO - O certo é que documentos. 
seu jornal dou a. noticia., conforme o nar- 0 SR. ANGELO NETo_ Qtte documentos ! 
rado no telegramma que li. Uma ctu•ta de um inimigo meu e amigo in· 

O Slt. EusEnro DE ANDRADE- Foi o go- · timo de v. Ex. 
·verno que a deu' 0 Sr:., EUSEDIO DE A:-iDRADE - S. Ex. não 

O Sa. ANGELo NETO- Em summa, a pôde, com torto o seu esforço •.. 
questão é de sornellos importancia : ella 

··esta tel·minada e veezn os Srs. Deputados a O SR. ANGELO NETJ - Nao flz esforço 
que ficaram reduzidas as espalhafatosttS de- algum. 

-clarações de perseguições a membros da fa- O SR. EUSEBIO DE ANDRADE- ..• destruir 
milia do invicto Marechal Floriano Peixoto, os documentos, as provas que trouxemos 
movidas no governo do Dr .• Manoel Duarte, ,para a. -cam<.wa, comprobatorias da u.ttitude 
que só cuidou do bem do Estado. . :de S. Ex:., na, administração uo Sr. Manoel 

Desculpe-mo V. Ex., S1•. Presidente, dos- Duarte, pa1•a com a fa.milia do ::via1•echal Fio
culpe-me a Camar:~ tm• tratado do um as· ria.no Peixoto. Não pôde, tra.zer para a 
sumpto alheio n.os 1ica.balhos legisla. ti vos ; Camara. uma prova. que d.estl•tiisse ou si quer 
.assistia.·me, porém, o inilludivel deve1• de contrariasse o d0curnento valioso que ex
desfazer, do uma vez por todas, atirando híbi. .. 
para bemlon.ge, essa curiosa e facil accu-
.sação. · 

Sobre esse inci<lente, que consLlel'O para 
sempre fechado, não mv.is voltarei (L tri
buna. 

Er::l. o que ou tinha a .dizct•. - ( Muito bem. ; 
.muito bem.) 

0 SR. ANGELO NETO-Suspeitissimo~ 

0 SR. EUSEDlO DE ANDRADE-., .documen· 
to em c1 ue não se falla em these, mas se po· 
.sitiva.m os factos, onde a verdade está deter
minada. S. Ex. não destruiu nem pôde 
negar nenhum dos factos articulados na 
carta do illustro Dr. Arthul' Peixoto. S. Ex., 

O Sr. Eu~ebio <le .Andr::~dc . em vez de provar que esses factos era.m in-
-Peço a pala.vra. verídicos, que ollcs não tinham assento na 

verdad-e •.• 
O Sr. Pre&idente-Tem a :palavra 

o Sr. Eusebio de Andrade. 

OSr. Eusebio de Andrade
E' visivel, Sr. Presidente, a contrariedade 
.com que entro neste debate tão inglorio, 
não só para nós que nelle nos em;penbamos, 
·como para a Camara dos Depntadus. . 

Sou infenso por indole, por temperamento 
e por educação a q ue.stões pessoa.es. Como 
jornalista, tenho empenhado na querida terra 
onde exerço a minha actividade toda a minha. 
força para. evitar que a~ questões que a.bot•do 
descambem para. o te1•reno ing1•a.to das reta ... 
1iações pessoaes. 

0 SR. ANGELO N1~TO- Foi meu intuito. 
0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE- ••• procu;; 

r ou justificar apenas a sua. attitude. S. Ex. 
nega, po1•ventara, que tivesse dito que era 
do no do Estado, embera conste esta phrase 
do seu discurso. 

0 SR. ANGELO NETO- Não fui eu quem 
·disse mais sim o Sr. Ra.ymundo de Miranda. 

0 SR. R.A.Y:M.1JNDO DE MIRANDA- .Não 
apoiado. Eu disse que V. Ex. e o seu irmão 
oram donos do Estado, phrase essa. que 
Y. Ex. ~onftrmou e que eu fiz registrar em 
consequencia. de um aparte de V, Ex. 
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0 SR. EGSEDIO DE ANDP~ADE - .S. Ex. , 
desta tl'ibuna affirmou que houve um tern po 
em que exercia real p1•es~'igio no Est11do: foi 
na. ad.ministrn.çõ:o do Sr. Manoel Duarte. 

O SR. ANC'ELO ?fETO- Mas não disse que 
era dono. 

O SR. l~mmr.Io DE A:s-DRADB- Mas S; Ex., 
acceiton e.;h phrMe <lo nosso collcga Dl'. 
Raymundo d::J Miranda e ID'.Lndou att! regis
tral-a, pa.ra mn.i:; accentu·.tr o propalado pre
stigio de S. Ex. Ora., foi justamente du
rante sua administr-ação, sobre a qual S. Ex. 
exercia real prestigio, a ponto de se eon:;i
derar dono do Esta(lo, quo occor1•eram csse3 
factos de que a. familia. Peixoto se queixa 
Gom justa. magua, conforme consta. da carta 
que exhibi á Camara.. 

0 SR. RA.YMUNDO DE MIRANDA. - E que 
são verdadeiros, pois constam da imprensa 
local. 

0 SR. ANGELO NETO-· Não constttra. Tm
gam para aqui as referencias a elles. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE- S. E:c:. não 
os póde neg:.tr, S. Ex.. ainda, menos os póde 
contestar e, nestas cond.ições, o documento 
clue eu para ar1ui trouxe mantem-se firme, 
ind estructi vel. 

O que o Sr. Deputado Angelo Neto de
Yeriu. fazer era demons&ral' a não e:dstencia 
dos factos a1•guidos, isto é, provar que du-
1'<1nte n.queUu. administração, sob1·e a. c1ual 
S. Ex. exercia real pt•ostigio, não hoave por
.seguições á f'i.tmili ~ Peixoto. Ora, a attitude 
do S1•. Deputado Noto ... 
- 0 SR. ANGELO NETO - Noto, não : Angelo 
Neto. 

0 SR. EUZE[I[O DE A:-.iDRADl~-01'~1,, :L atti
tude do St•. Deputtldo Angolo Noto, eom re
la.ção <í lamilia F'loriano P(~ixoto, dta'u.nte o 
governo do Sr. i\.Zu.nool Duarte, ostttCOl'l'oiJo
I'a.da pelo testemunho insuspoito du. proprlu. 
fo.milia do marechal. (Pausa.) 

0 SR. ANGELO NETO- Documonto SUS· 
l)eitissimo ; da família do mal'echal, nã.o: do 
Sr. A.rtllUL' Peixoto. 

0 Sa. EuzeBio DE ANDRADE-Da fmnilln. do 
marechal Floriano, sim~ porque tod.'a, a Ga.
rnara sabe que o Dr. Ar&hur Peixoto ê 
cunhado, primo o filh0 o.dopti v o do m:l
rochal. 

0 SR. ANGELO NETO dá um a.parte. 

0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE-A CJ.LIOSLãO 
nã.o é de amizade; é de provas, de tes
temunhas que esclareçam a qumtão em 
d(}bat.e. Eu sou e:trectivamente amigo de toda 
a. familia Peixoto ; mas por isto estou impe-

dido de invocal' o seu testemunho, désde qn
elh~ ~ interessada na cama CIU debate, com
petcnto, portanto, para· t'ranqnew-me a.s 
pL•ovas de vord<.tdc ou fa.lsidade tle nossas 
affi.emações ? 

Pelo fa,cto, de set• amigo de3sa illustre fa.
milia. pordo de valo1' o testemtl!Jho que a 
respai to ella me ft>t'neça ?-

Se ri · ~. porém, ;~bsur-do c:>nsideral' como sus~ 
peitos os depoimenLos da. familia do rnn.
rccllal, tanto ma.is sendo elli.1 a victima., não 
só das a.lludidas perseguiçõês, mas tt té de in
juriosas referencias nos jornaos ofilciacs 
da.quella época. . . · 

0 SR.· ANGELO NETO dá um aparte. 
0 SR. EUSE13IO DE A.NDRADE-NO meu jor

nal mesmo. tive de fazer por innume~as 
vezes a defesa do gove-rno do coronel Vieira 
Peixoto, vlce-govm·nad.or~ quando atacado 
pelo orgão offi.ci:1l do governo do Sr. Manoel 
Dnarte. Entretanto, {1.quelle illustre mem
bro da. família Peixoto não se póde regatear
elogios, visto a sua administração decente,. 
criteriosa e sobretudo honesta.. S. Ex. nega. 
tambem este fa.cto; m~\S, agora. mesmo, 
em Alagoas, o orgão do novo partido do 
S. Ex ••. 

0 SR., ANGELO NETO. dú. um aparte .• 
0 Sn.. RAYMUNDO DE MIRA.NDA-E' ainda· 

ot'gã.o do partido do V. E:c. porqtte o outro 
ainda, não fúi publicaclo em Alagoas. 

0 SR. EoSEBIO l>E ANDRADE-... orgão do 
novo par~ido de S. Ex., dizia eu, ainda agora 
:r.tt\s:;;o.lhou a pessoa do honradf) coronel 
Vieira Peixoto, tendo oU e· necossida.de de vir 
á imprensa produzir ü mais minuciosa. ex· 
posição de todos os actG>s de sua. adminis· 
tru.ção. 

A reproducçil.o destas accusaQõos, na ac.tu. 
ttlidad.!, nã.o ú mais do que a repercussão · 
da.quella campanha do dlll'ama.çã.o do gover
no Duat•te. (Pawa.) 

St•. P1•csidente, esto incidonto t'ol reno
vado pelo Sr. Deputttdo Ang~lo Neto, con· 
ful'me S. Ex. diz, simplesmente pu.ra da.r· 
uma explicaçã.o ou re5posta ás cartas que 
tom recebido de Alagoas, onde se cxptor<.t a. 
increpação de sua ingratidão. 

Esta circumstancia de algum modo poderá. 
justi.fi.cal' a sua posição na tribuna~ depois 
das provas apresen~a.das em referencii1 (~ 
conducta do Sr. Deputado para com a fa.milia 
do glorioso marechal. Pat>a a Camara., po· 
rérn, para a opinião insuspeHa <lo nosso .H:s
tad,>, que vem acompanhando a vilht poli· 
tica de S. Ex. , a trave~ da:3 admi.nistrações 
que se succederam ao governo tlo illustre 
coronel Gabino Besoul"iJ, a expli~ação ·que · 
S. Ex.. a.ca.ua. de prouuncial' prolluz effeito, 
diverso do que S. Ex. :suppõe. 
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Do .valor das justifi.c~tivas de S. Ex:~-é 
bem de ver-se-eu não posso sel' juiz; sel-o-ha. 

.a Camara,qHeouviu de S.Ex. trilmtosde gra.
tidão e reconhecimento áquella illustre fa.
milia, c sabe agoi'B quo! apezar da real 

.prestigio que bla.sona\'a, não evitou as per

. s~guicões aos membros dosta mesma família, 
cYjas queixas contra a attitude de S. Ex. sã.o 
~hoje do domínio publico. 

0 SR. ANGELO NETO dá um aparte. 
0 SR. Eu~EBIO DE ANDRADE- Para nã.o 

.Jll'Olongar a discussão, quejá. não tem im
porta.ncia depois da carta. do distincto ala.
goano, Dl'. Arthur Peixoto, sobre os factos 
por nós arguidos, .julgo . terminado o inci-

'.dente pessoal, certo que estou de que o 
Sr. Deputado Angelo Neto não pôde, nem po-:: 
dgrá. jámais negar a. sua ingra.tidão para com 
.a familia do preclaro marechal Floriano Pei
xoto. 

0 ~n. ANGELO NETo-No entender de V.Ex. 
O SR. EusEBIO DE ANDRADE- E de todos 

·{1Ue tcem acompanhado a discussão. (.i.lluito 
.bem ; muito bem.) 

eomparecem mais os Srs. Aurelio de Amo
rim, Hosa.nnah de Oliveira, Carlos de No
vaes, José Eusebio, Raymundo Àrthur, Joa.
quim Gayoso, Bozerril Fontenelle, Sergio 
.Saboya, Fonseca. Q ~Uva, Trindade, Joio 
"Vieira, :Malaquias Gonçalves, Estacio Co
imbra, Pedro Pernamb111co, Rodrjgues Doria., 
·Oliveira Valladão, eastro Rebella, · Bulcã.o 
Via.nna, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho·, Sa.
tyro Dia~J, Augusto de Freitas, Rod1•igues 
·satdanha, Moreira Gomes, Joaquim Baptista., 
Viriato :Mascarenhas, 'Bernardo Monteiro, 
·Ribeiro Junquei1•a, Astolpho Dutra, Adal
berto Ferraz, Calogeras, Nogueira, Moreira 
-da. Silva., Bernardo de C~mpos, Amaral Cesar, 
''Fm•reira B1•aga, He1•menegildo de Moraes, 
Joaquim Teixeh•a. Brandão, Aquino Ribeiro, 
Lindolpho Sert•a, Soares dos Santos, Marçal 

· Est'oba.r , . Germano Hasslocher , Victorino 
Montoh•o, Diogo Fortuna e Homem de Car
·va.lho. 

Dcb:am do comparecer com causa parti<li
pada. os Srs. Sil. Peixoto, Enéa.s Martins, Ray· 

.Inundo Nery, Passos Miranda, Al'thur Lemos. 

. Rogerio de-Mira.ilda, Indio do Brazil, Antonio 
Bastos, Urbano Santos, Guedelha Mourão, 
Thomaz Cacalcanti, Pereira Reis, Paula e 

. . Silva, .José Marcellino, Esmeraldino Bandei
.ra., Moreira Alves, Cornolio da Fonseca, At'
.thur Orlando, Epaminondas Gracindo, Felis
bell~ Fr~ire, Domingos Guimarães, Leovi
gildo Filgueil'as, Tosta, Vergue de Abreu, 
.Alves Barbosa, Rodrigues Lima, Tolentino 

.. dos Santos, Edua.rdo Ramos, Ma,rcolino Mou
·ra, Irineu Machad"o, Nelson de Vasconcellos, 

Fid~lis Alves, Belisario de Souz!l., Bezamat, 
Abelardo de Mello, Julio Santos, Hlmrique 
Borges, Cravello Cavalcanti, João Luiz, Pc· 
nido Filho, Francisco Bm•nardino, João Luiz 
Alves, Antonio .lttc<trias, Carlos Ottoni, Liil~ 
dalpho Ci1etano, Rodolpho Paixão, Padua. 
RezendQ, Jesuíno Cardoso, Domingos de Cas
tro, Fr;ancisco Romeiro, Valois de Castro, 
Fernando Prestes, Eloy Chaves, Alvat•o de 
Carvalho, Candido Rodrigues, AzcTedo Mar
ques, Rodolpho Miranda., Costa Netto, Candi
do de Abreu, Carvalho Cha.ves, ·Barbosa, 
Lima, Angelo Pinheh·o-, Janl9S Darcy, Cas
siano do Nascimento e Vespasiano de Albu
querque. 

E sem ca.usa. os Srs. Christino Cruz, Ani· 
zio de Abreu, Virgilio Brigido, Frederico 
Borges, João Lopes, Albet•to Maral:lhão, Af
fonso Cesta, Pereira de Lyra, Elpidio Figuei
redo, Prisco Paraiso, José Moujardim, Gal
dino Loreto, Bulhões Ma1•cjal, Oscar Godoy, 
Augusto de Vasconcello~, Sá Freire, Pau li
no de Souza., Lamounie'r Godofredo, Menri
flue Salles, Camillo Soares Filho, S~tbino 
Barroso, Camillo Pratas, Galeão Ca.rvalhal, 
Reboucas de Carvalho, Costa Junior, José 
Lobo, Leite de Souza, Bernardo Antoni.o, 
Benedicto de Souza, Abdon Baptista, Elyseu 
Guilherme, Luiz Gualberto, Rivadavia · Cor· 
raia, Alfredo Varela e Campos Cartiar. 

O Sr. Presidente. - T~m a pala· 
v1•a o Sr. Medeiros e Albuquerque. 

O Sr.l\ledelroa e Albuquer
que sabe que o actual RegtmQn~o Interno 
foi decretado ha apenas alguns dias. Quan
~o, porém, se fez a sua discussão, o ora
dor nohdum natus e1·at : não tinha ainda 
assento na Camara.. Assim, quando os pro
pria~ que o vota1•a.m e debateram já lhe 
propuzeram altor""çõos, não é de admirar 
que o orador tam\)em o faça. 

Todos reconhecem que a d~visão de Com
missões que ha actualmente ~ quasi a mais 
absurda que se poderia imaginai'. E' «quasi», 
porque mais absurda do que ella só a que 
está votada para o anno futuro. A cada 
momento, a Mesa. hesita sobre o destino a 
dar aos projectos e, semp1•e que os remette 
para. uma Commissio, seria possível demon
strar que, . por motivos tão ponderosos como 
os da escolha. feita, ellos podiam ter ido para 
outra muito diversa . 

Ha, por exemplo, uma Commissão que se 
chama de «Constituição, Legislação e Jus~ 
tiça,.» Que é o que não cabe dentro della, si 
o Congresso só exerce funcções legislativas e 
esta Commissão é de legislaçcio ? Cabe tudo ! 
Em boa. regra, a ella deviam ir todos os 
papois. 
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Mas nfí.o é assim qtio se entendo. O cri
terio parJ. a reme:-ssa. dos p~pei:!l que !ão lá 
parar é indet~rmina.tlo o mc~1·to. Nao é~ 
forma das lms- porc1ue a forma cabe a 
eommissão do Redacção. Tão pouco é o fundo 
:-porque, conformo o assumpto, elles Sll 
distribuem por ui versas. M:tnola.-se lhe, pJr
.tanto, o que tem uma grande iln)ortancia 
constitucional, grande im porta.ncia. a. vai ia.da. 
per summa capita, pelo modo de p Jnsar do 
Pr.Jsident1. 
Emcompon~a.çio, ha. uma Commissã.e. cuj·A. 

t...'trera é um t:tnto (Dmiea.: _a 1!13 Pensões e 
Contas. Contas-eUa. não recebe. Pensões
não deve dar. E' um g L'upe do nossGs t\Ol
legas, dos m .1is distinctos, fadados â missão 
de, ou não fazerem nada, ou só fazerem pa· 
-recel"es negativos. 

Pn·i e anno, a situação não sot•á melhor' 
Da Commissio de Constituição, Legislação e 
Justiça. dost:J.cou-sa a J11stic;;a., pa.t•a. se t•oullir 
a Poderes. Ficou, po1•t:t.nto, tttniL de Con· 
stituição c Legislação, á qual so podem f<t· 
zer a6 mesmas criticas que á. a.ctual, porque 
no vago da. palavra clegisla.Qão» tudo se 
póde incluir; e outt•a., mais curiosa. ainda, 
de Justiça e Podei·es. Mais curiosa, porque 
terá. do attonder a assumpto:!l de indole muito 
diYersa: d. organização da um dos poderes 
fedet•aes, para o que se rcque1• competencia 
technica. muito espeeial e, por outro lado, ao 
r~conl1ecimento de Deputados, assumpto de 
economia. intema, questão de simples po
litica. 

. Quanto ás outras, a b.::tlburdia va.e talvez, 
se1· maior. Ha, po1• exemplo, uma commi::!· 
são de Petições e Pensões e ou~ra de Fazenda 
e Concessões. As concessõe3 s~rã.o dadas in
dependentemente de petições~ ~i não forem, 
todGJs os p:1.peis da segunda commissão t'3em 
de transitar pela. pri~eira.. E que fará essa 
a.pa.ga.da. Commissão de Fazenda, junto da. de 
Orçamento, que lhe absorve todas as com-
petencia.s ~ . 

O ora.d.or está convencido deque,si os papeis 
fossem distribuídos á sorte, não divergiria. 
muito a. distribuição do que ella terá de se1•, 
deante da. ext.ravagante divisão de Commis
sões que a C'ama.ra adoptou. Não ha uma 
regra., um c1•iterio qualquet• para. e3se tra
balho. 

Ora, é isto o quo elle vem p1•opor. 
As funcções da Camara são de duas na. tu

rezas: as de ordem interna, que estão mar
cadas no art. 18 da Constituição e as de or
dem pr·epria.mente ·legislativas, que estão 
enumeradas no art. 3-!. As pi·imeiras com
,prehendem a policia. das sessõ~s e o exercício 
dos Deputados: reconhecimento, licenças por 
molostia e para. prooouo, etc. As s6gundas 
:abrangem toda a legisla.çã.o. 

Para. desempenho das primeiras ba.st::uu 
duas Co1nmis~ões : a do Policia e a. de Po
deres e Petições rotativas a. Deputados. Sã.o, 
portanto, comm~ssões referentes a serviço 
intimo da a.s3embléa.. 

Pa.-rad.esamponho das so~uutla.s ha. que a.t
tendel· á. administr:.1.ção federal. Toda. essa. 
adminütraçã.o ostl dividida por seis minis
tel"ios. Si a divisão é boa ou má- o orador 
não discute. Em todo caso, tanto o Executivo 
como o Legisla tiv9 ,\cha.m qua ~lla é boa. 

Pelo menos não pl'opõem Renhuma. re
foi·ma. 

Pois barn: si hasta.m seis Ministt•vs, porqae 
não hão de b:tsta.r seis Commissões '? Um Mi
nistro tom de manter em execução dezenas, 
centenas, milhar~s de leis: tode o acervo do 
que até hoje está. votado. Cada. Commissiio 
durante um anno estuda. apenas lO ou 20 
projectos. E' muito menos. 

Si se adoptasse este -regimen, um critel'io 
se imporia. desde logo á Mei!a na. distribuiçã.o 
tios projectos. Teria apenas que lhe per
guntar: «si este projecto for can,erticlo em 
lei, que Kinistro o ~·eterendm'lt? » A resposta 
indicará a. Commissão para onde devo ir. 
E' claro, é positivo, ê simples. 

O orçamento? Si quem o referenda é o Mi
nistro da Fazenda, a. Commissão de Fazenda 
é que o estudará, c~mo estudará as pensões, 
os creditos e, em geral, tudo o que é de com
petencia da.qa~lle Ministerio. 

Para os Ministros, suppõe o orador que 
será. mais agrada.vel terem de se entender só 
eom uma Commissão, além, sempre, da de 
Fazenda, _por causa do orçamento. 

A um aparte dizendo-lhe que a Camal'a. 
passará assim a. ser mais chanceUa. do Go
verno do que é hoje, o orador responde que 
não comprchende a objeéçã.o. A facilidade de 
relações entre Ministros e Commissões não 
póde importar, por si só, subserviencia al
guma. Cada. Commissão estará até mais ha
bilitada a julgar do conjuacto dos trabalho~ 
dg cada Ministro, ou para sofl:'L•er a sua influ
encia ou para. modificai-os um pouco no sen
tido da. Commissão, que, tendo uma. compo
tencia. maior sobl"e o conjuncto dos negocies, 
pederá ava.lia.r melhor a. importancia de cada. 
um. De reste, as Commissões não passam de 
orgão de informação. Nada decidem por si. 
A subserviencia dolla nã'J arrastará a da 
Camara. 

Etn todo o c1so, a indicação ahi fica. Ella. 
tende a. substituir a uma evidente ba.lburJia. 
um criterio, que póde não ser o ideal. mas -é 
u11J criterio, isto é-uma norma. faeil de com
prehendQl' e seguir. 

Fica a sua. propost.a. a. juizo dos seus col"'" 
legas e da Mesa.. (Muito bem; muito bem.) 
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Vem á Mesa, é lida e enviada á Commis
são de Policié1 a ·seguinte 

INDIC.'-ÇÃO 

Indico quo se faç::~,m D/) seguintes alterações 
no Regimcmto Intm•no : 

l.a) Substitua-se o art. 49 pelo seguinte : 

Art. 49. As Commisões per·manentes são 
as que se seguem : 

a) para desempenho da.s funcções que são 
commettidas ú. Camaea pelo art. 18 da 
Consti-tuição : 

la, de Policia ; 

28 , de Poderés e Petições de Deputados. 

b) para desempenho das funcções que in-
cumbem á. Camara em virtude do art. 34 
da Constituição : 

la, de Justiça o Negocios Interiores; 
;ta, de Relações Exteriores; 
3a, de Marinha; 
48 , de Guerra ; 
5a, de Fazenda; 
6a, de Viação, Industria. e Obras Publicas; 
7a, de Redaeção. 

2 ,lli) Substitua-se o a.rt. 53 pelo seguinte: 

Art. 53. A' excepção da Commissão de 
Redacção, que se comporá de tt•es membros 
e da de Policia.. que é constitujda pela Mesa, 
todas as outras terão· 12 membros. 

As Commissões Mixtas e Especiaes con-. 
stituir-se-hão como a Calinra determinar. 

Sala. das sessões, 10 de· setembro de 1904. 
-Medeiros e Albuqtte~·que. 

o Sr .. Presid.eute cliz que sendo a. 
ordem do dia. votação da matarias encorr<\
das c nã.o havendo numero para as voGaçõe3, 
vae levant·tr a sGssão e desigtun~ pat•a. se· 
gunda-feíra, 12 do corrente, a seguinte ordem 
do dia: 

Votação do parecer n. 27, de 1904, reco
nhecendo Deputado pelo lo distrieto do 
Mara.nhão o Sr. Dr. Francisco da · Cunha 
Macha.·lo; 

Continllução da. votação do projeoto n. 107 A, 
deste anno, do Senado, que dà novo regu· 
lamento organico a.o Asylo de Invalidas da. 
Patria (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 161, de 1901, ap
p1•o ''ando a Convenção Sanitaria Internaciu
nal, concluida nesta Capital aos 12 dias do 
mez de junho do corrente l\nno pelos dele
gados do Bra.zil e das Republica.s Argentina, 
do U1·uguay e do Par().gua.y, com 'OS parece-

res das Commissões de Instrucç~ã.o e Saudc· 
Publica. e de Díplomi1ci::t o Tratados (dis
cussão unica) ; 

Votação do projecto n. 14:1 A, de 1904, do· 
Senado, concedendo a D. Julieta Delamare, 
emquanto solteira., o montepio deixado por 
seu h·mão, o capitio de mar o gu !l'ra. Ro~ 
drigo Antonio Delamarc (3a. di.~cussão) ; 

Votação do projccto n. 327, de 1903, auto. 
rizando o Poder Executivo a fazer reverter 
em favor de D. Amalia Pa.ulina Rodrigues 
Silva, irmã do ca.pitão João Sablno Rodri· 
gues Silva, a partJ da pensão que cabia a 
sua fallecida mãe D . Zelinda Maria Mendes 
da Silva, concedida por decreto do Govarno 
Provisorio de 11 de outubro de 1890 (2a. dis
C\tssão) ; 

Votação do projecto n. 88, de 1904, conce
dendo a D. Flo1•a Queiroz da Camara Lima, 
viuva do coronel honora.rio do exercito Fre
derico Augusto da. Fontoura. Lima, a pensão 
annua1 de l: 200$000 (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 166, de 1904, auto
rizando o Poder Exel!utivo a abrir ~to Minis
tcrio da Industda, Viação . e Obras Publicas 
o credito extraordinario de l :553$770 para 
pagamento aos herdeiros de Gentil Homem 
de Almeida dos ordenados· que deixou de re
ceber como telegraphista dl?' 3n. classe da Re
partição Geral dos Telegraphos, do 22 de 
março a 3 L de dezemb!'J de 1895 (2a. dis-
cussão) ; · 

Votação do parecer n. 23, de 1904, inde
ferindo o l'oquerimento em que D. Mariã. 
Pinto de Araujo Corrêa. pade uma pensão 
(discussão uuica) ; 

Votação do parecer n. 24, de 1004, inJe
farilldo o requerimento em que os operarias
da Fabrica dJ Cartuchos e A1•tificioa de 
Guerra pedem que se lhes cadam passes de 
2" cLt.s::>e com ab~ttimeato de 75°/o na Estrada 
de Ferro Central do Brazil (discu.~são nnica)~ 

Discussão urllcl do pa.recer n. 26, de 1904, 
concedendo licença por prazo indeterminado 
ao Sr. Deputado Antonio de Padun, Assis. 
Rezende para, em tratamento da sua saude,. 
retirar-se para. fóL'a do paiz ; 

Discussio unica .do projec&o n. 170, de 
190,!, conceLlendo i.1,o te1egraphista chofe da 
Repa.rtição Geral dos Teleg;·a·phos Alvaro 
Noya Soa.Pes um anno de ' licença, com or
denado, em prorogaçã.o daquella. em cujo. 
go::o se acha p~tm tl'atar de sua saude; 

Discussão unica do projecto n. 171, de· 
190·4, autorizando o Poder Ex:ecutivo a con-· 
ceder ao engenheiro Augusto do Rego Tos-· 
cano de Brito, sub-director da 3a divisão da 
Estr<J.du. de Ferro Centra.l do Brazil, seis m.e.· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 13:23- Página 1 de 24 

SESSÃO EM 12 DE SE'fE.MBRO DE 1904 ·~· 273 

.zes de licenç::a., sem vencimentos, em proro
ga.ção á concetli!la. pelo Ministorio da lndus
trja., Via,ção e Obras Pnblicas para tl'atar 
de seus interesses fót';l do pa.iz; 

2a discussão do projecto n. 173, (lc 190-1, 
autorizando o Poder Execnti v o a. abrir ao 
}Iinisterio da. Fazenda o credito extr.•ordi
llario do 237:610$940, principal e custas, c 
mais da quantia cot•t•e,;pondentc ao:3 juros 

Iegaes d.t mora. · sobre o principal d(~ 
236:29ô$0t0, a. contar de 17 de dezembro de 
1902, t11do· para. pa~amento a Manoel Josl\ 
Bastos do que lho é devido peta. Fazenda Na
cional em virtude de sentença. confirmada 
por accoruão do Sapromo Tribunal Fede
ral. 

Leva11ta-se a se . ..;são á l hora. e 30 minu
tos da tarJ.e. 

93° SliSSÃO EM 12 DE SETE:.\lUHO DE 190 t 

Ao meio J.ia p1•ocede-se á. chama.da, a que 
respondem os Srs. Paula. Guim<trães, Oliveira. 
Figueiredo, Julio de Mello, Alenmw Gui· 
ma.rães, Thomaz Accioly, \Vanderley de 
Mendonça, Joaquim Pires, Hosannah de Oli
veira., Luiz Domingues, Christino Cruz, 
Dias Vieira, Anizio de Abreu, João Gayoso, 
Bezerril Fon tenelle, Fra.ncisco Sá, Eduardo 
Studart, Gonçalo Souto, Abdon Milanez, 
Izidro Leite, Teixeira de Sá, Celso de Souza., 
Bricio Filho, João Vieira., Esmeraldino Ban
deira, Euzebio de Andrade, Rodrigues Doria., 
Joviníano de Carvalho,Neiva,Pdsco Paraizo, 
Felix Gaspar, Garcia Pires, Satyro Dias, 
P intq Dantas, Paranhos Montenegro, Ro
dl'igues Saldanha, Bernardo Horta, Moreira. 
Gomes, Heredia de Sil, Cor1~a Dutra., Nelson 
.de Vasconcellos, Sá Freire, João Baptista., 
Galvã.o Baptista, Silva. Castro, . La.urindo 
PiUa., Pereira Lima, Ma.uriciõ de A breu, 
Carlos Teixeira B1•andão,Francisco Veiga, Vi· 
·l'iato Masca1•enha.s,Berna.rdo Monteiro, Carlos 
Peixoto Filho, José lJonifacio, David Ca.m· 
piata, Ca.l'neiro de Rezende, Bueno de Paiva., 
João Luiz Alves, Leonel Filho, Adalberto 
Fer1•az, Berna.rdes de Faria, Carvalho Britto, 
Nogueit•a, \Vencesláo B1•az, Bernardo de 
Campos, Rebouças de Carvalho, Arnolpho 
Azevedp, Ferreira Braga., Pàulino Carlos, 
Ca.ndido Rodrigues, Hermenegildo de Mo1•aes, 
Joaquim Teixeira Brandão, Aquino Ribeiro, 
Ca.rlos Cavalcanti, Paula Ramos, Elyseu Gui
lherme, LuizGualberto, Juvenal Miller, Ma.r
ça.l Escobar, Germano Ha.sslocher, Domingos 
.Mascarenhas, Yespasiano de Albuquerque, 
Diogo Fort11na, Campos Cartier e Homem de 
.carvalho. 

Deixam do comparecer, com causa. pa.rti
cipa.da, os Srs. Sá Peixoto, Enéas Martins, 

Vol. v 

Ra.ymuntlo Nory, Pét~sos de Miranda., Ar
thur Lemo:~, C<trlos de Novaes, Rogerio de 
Mira.od!l, Indio <lo Bl'a.zil, Antonio Bastos, 
Urbano Sa.ntos, Glledelha. M(mrão, Thomaz 
Cavalcanti, Pereira. Reis, Paula. e Silva, 
José Marcellino, Moreira Alves, Cornelio 
da Fonseca, Arthur Orlando, Angelo Neto, 
Epaminondas Gracindo, Felisbello Freire, 
Domingos Guimarães, Leovigildo Filguei
ras, Castro Rebello, Tosta, Eugenio Touri
nho, Vergne de Ab1•eu, Augusto de Freitas, 
Alves B•n:bosa, Rodrigues Lima, Tolen
t.ino dos Santos, Eduardo Ramos, Marcolino 
Moura, Mello Mattos, Irineu Machado, 
Fidelis Alves, Belisario de Souza, Bezamat, · 
Abelardo de Mello, Julio Santos, Henrique 
Bo1•ges, Cruvello Ca.v~tlca.nte, João Luiz, Ga.s
tão ila Cunha, Penido Filho, Francisco Ber· 
nardino, Anthoro Botelho, Antonio Zacarias, 
Carlos Ottoni, Manool Fulgencio, Liiidolpho 
Caetano, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, 
Padua Rezende, Moreira da. Silva., Jesuino 
Cardoso, Domingues de Castro, Fr!tncisco 
Romeiro, Valois de Castro, Fernando Pres
tes, Eloy Chaves, Alvaro de Cu·valho, Aze
vedo Ma.t•que8, Rodolpho Mira.nda, Costa. 
Netto, Candido de Abreu, Carvalho Chaves, 
Abdon Baptista, Ba.1•bosa Lima, Angelo Pi
Dheiro, Victorino Monteiro, James Darcy e 
Cassia.nodo Nascimento. 

E sem causa os Srs. Aurelio Amo1•im,J osé 
Euzebio, Raymundo Arthur, Virgilio Brigido, 
Fredel'ico Borges, João Lopes, Sergio . Sa
boya, Eloy de Souza, Fonseca e Silva, Al
berto Mal'ttnhã.o, 'Valfredo Lea.l, Trindade, 
Affonso Costa., Medeiros e Albuquerque, 
Pereira de Lyra, Ma.laq uias Gonçal vos, Es
t~cio Coimbra, E\.})idio Figueiredo, Pedro 
Porna.mbueo, Ra.ymundo <lc Mil"anda., Arro-

~5 
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xellas Galvão, Oliveira Valladão, Bulcão 
Vianna, José Monjardim, Galdino Loreto, 
Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Augusto de 
Vasconcellos, Americo de Albuq_uerque,El'ico 
Coelho, .. P:\ulino de Souza, Estevam Lobo, 
Ribeiro Junqueh-a, Astolpho Dutra, La.mou
nier Godofeedo, Henrique Salles, Camillo 
Soares Filho, Calogm·as, Sitl>ino Barrozo, 
Olyntllo Ribeil'O, Camillo P1•ates, Galeão Car
valllal, Cüsta Junjm•, Amaral Casar, José 
Lobo, Leib de Souza, Francisco Malt.n.. Ber
nardo Antonio, Benedicto do Souza, Lind.ol
:pho Serra., Soarõs dos Santos, Rivadavia 
Correia e Alfredo Varela . 

Abre· se a sessão. 
E' lid.a e sem debate approvad::t a acta. da 

sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guima.:rães (1° 
8ec1·etc<rio) procede â leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofilcio .: 
Do director do Serviço de Esta tistica 

Commercial, em resposta ao o.fficio desta 
Camara n. 239, de 5 do corrente, enviando 
~00 exemplares do boletim annual de 1901. 
-Inteirada. Agradeça-se. 

Requerimento : 
De Sophia Candida Baptista., viuva do ca

pitão de mar e gue1•ra Augusto Maximo 
Baptista, pedindo uma pensão.-A' Commis
são de Pensões e Contas. 

·E' lido e vae a. imprimir, para entrar na 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

PROJECTO 

N. 121 B- 1904 

. Parece>' soln·e os emendas o/fe1·ecidas na 
2a.discusscio do p1·ojecto n. 121, deste anno, 
do Senado, to,·nando oln·igatorias em toda a 
RepuVU.ca avaccinaçc7o e revac'P,inação cont1·a 
" variola, as fJ.'Iho.es {o1·ame'iiviadas d Com
missão de 01·çamento, ex-vi do a1·t. 165 do 
Regimento Jnte1·no 

Forílm presentes á Commissão de Orça
mento nove das emendas apresentadas ao 
projecto n. 121, do corrente anno, que 
estabelece em toda a Republica. a obrigato
rieda(le da vaccinação e revaccinação contra 
a varíola. 

A primeira dessas emendas foi destacada 
do substltutivo do Sr. Rodrigues Doria e 
contén .. 1 'tros partes : 

a) fornecimento geatuito de lympha vac
cinica. aos Estados ; 

b) gratuidade das va.ccinações o revacci
nações ; 

c) isenção do ssllo ou emolumentos para 
os certificados de va.ccioação ou reva.ceinação 
ofllcial. 

As llu::1s primeiras partes da. emenda. es
capam, em rigor, á competencia da Commis
são de Orçamento, visto não acarretarem 
a.ugmcnto uc dcspoza ou diminuição de re
ceita. 

Graç-as a. disposições legaes e á subvenção 
da União, o fornecimento do lym:pha aos Es-· 
tados é feito gratuitamente e o são iiambem 
as vaccinações e reva.ceinações para as pes
soas que recorrem aos funccionarios encarre
gados desse serviçu. 

Nã.o ha, pois, razão para. ser acceita a. 
emenda. no que se refere ás disposições acima 
refe1•idas. 

Decorrendo do prQjecto a circumstancia de 
serem gratuitas a. vaccinaçã.o e revaccinação, 
os funccionarios que a. fizerem darão ex
officio ao interessado documento demonstra
tivo do cumprimento da lei e que indepen
da do sello. Assim, opina a Commissão pela 
rejeição da, emenda. 

A 2a emenda autoriza. o Governo a des
pender até a quantia de 60 contos para ela
boração da lympha, cabendo-lhe fundar in
stitutos vaccinicos na Capital Federal e 
nos Estados que 11ã.o tiverem recursos para 
construir e custear taes estabelecimentos. 

Pensa a Commissão não dever ser acceita 
a. emenda porque não é essencial a fundação 
de institutos officiaes para elaboração da. 
lym:pha vaccinica; o que é indispensavel é 
que a lympha exi:3ta e possa. ser fornecida em 
quantidade sutficiente. Como já ftcou dito, 
esse serviço está. sendo feito regularmento 
pela União. 

As emendas da ns. 3 a 5 cont9cm uma. 
mesma idéa applica.da aos op::Jrarios em 
geral e aos funccionarios publicas. 

Determinam que, aes empregados publicos, 
bem como aos jornaleiros das repartições 
officia.es, compulsot•ia.mente vaccinados, não 
serão descontados vencimentos ou salarios 
quando deixm•em de comparecer ás J•espe
ctiva.s repartições por motivo de vaccinação. 

/i- terceira emenda es.ta.belece tambem que, 
aos operarios da industria p:trticula.r com
pulsoriamento vaccinados, pagará o The
zouro a importancia do& salarios correspon
dentes aos dias em que estiverem afastados 
do trabalho em virtude das consequencias ~a 
vaccinação. A mesma emenda, :porém, inst1.:.. 
tu e uma indemnização ftxa.. · 

Qua.uto aos funccionarios e jornaleiros das 
repartições offi.ci~tos, os ·· regulamentos a que 
obe(lecem os serviços de iiaes repartições pre· 
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Accrescente-se onde convier : 

veem o caso de falta de comparecimento dos 
empregados po1• motivo de força maior, 
sendo que a justificação das fa.lta.s evita. des
contos de vencimentos. 

Relativamente â industria. particular, 
além dos embargos praticas e de possíveis 
abusos que a.carreta.ria a execução da me
dida proposh, a.ccresce c1ue os operarias da 
industria particular ficariam em situação 
:privilegiada relativamente aos das reparti
ções officia.es, visto como, além dos salarios 

Art. Para. elaboração da lympha. vacci
nica o Governo poderá despender até . a im
porta.ncia de 60:000$, cabendo-lhe fundar in
stitutos vaccinicos na Capital Federal e nos 
Estados que não tiverem recursos pa.ra con .. 
struir e custear tll.es estabelecimentos, 

. correspondentes aos dias perdidos de tl'aba
lho, perceberiam a mais uma. indemniza.ção 
:fixa cujo valor corresponderia a. quatro dias 
de sa.larios ~ 

A 6a emendn. manda cJnsignar a verba de 
500:000$ :para auxilio e e1·eaçã.o de institutos 
va.ccinicos. 

O parecer relativo â 2a emenda applica-se 
a esta. 

A 7a emeada manda indemniza.r com 1:000$ 
ao revaccinado compulsoriamente que tiver 
varíola, elevando a. indemniza.ção em caso 
de mort~ e em outros que especi:tica.. 

As emendas sa. e 9A. estabelecem igualmente 
indemniza.ções para o caso de molostia.s ou 
defeitos physicos ligados <t vaccinação. 

O }>ensa.mento que parece haver determi
nado estas emendas só é aooeita;vel no caso 
de provirem da vaccinação compulsol'ia a 
morte, mo!Bstia ou defeitos. 

E' uma hypothose regida. pelo direito com
muro, podendo dar logar a iodemnizaçõos do 
damno verificado e á responsabilidade Cl'i
minal dos que o causarem. Nem o projocto 
revoga ta.es direitos. 

A' vista do exposto opina a Commissã.o 
pela rejeição das emendas. 

Sala das Commis3ões, lO do setembro de 
1 ca04.-Ji,·artcisco Vei,qa, presidonto.-David 
Campista, relatol' .- Pa ula Ramos.- F1·an
cisco Sei.-Victorino .llforzteiro,-Ut·bo.no 8an
tos.-Laurirtdo Pitta. 

El\IENDA.S A. QUE SE REFERE O PAltECER SUPRA 

Ia. 

Art. 8. 0 O Govm•no fol'necerá. lymplla an
tl·variolica,gratuit..<tmente, enviando aos go
vernos dos Estados, mensalmente, uma ce1•ta. 
quantidade proporcional á população de cada. 
um delles, independente de maiores porções 
em caso de necessidade. 

Serão gratuitas as va.ccinaçõcs e revacci
nações .oíficiaes, por cujos certificados não se 
cobrara scllo ou emolumento.- Do substi
tutivo do Sr. Rodrigues Doria, 

Sttla das sessões, 31 de a.gosto de 1904. 
Barbosa Lima • 

3a (34) 

Art. Aos operarios compulsoria.meute vac
cinados, empregados na industria particular, 
pagarft o Thesouro Federal a importancia 
dossa.larios correspondentes aos dias ern que 
estiverem afastados do trabalho por força. da. 
intlammação ou fobre propria. â boa. vaccina. 

Em qualquer caso pagará o Thesouro a 
indemnização de quatro dias de salario~ -
Barbosa Lima. 

Art. Aos empregados publicos compu!- · 
soriamente vaccina.dos, nenhum desconto se 
fará nos respectivos vencimentos quando 
faliarem á. 1'epa1•tição por motivo deva.ccina
ção.- Ba1·bosa Lima. 

5"' (35) 

Art. Aos jornaleiros das repartições -e 
officinas do Estado, compulsoriamente va.cci
na.dos, não se descontará nenhuma pa.rcella 
do respectivo salario-jornal, emquanto esti
verem afastados do trabalho braçal por causa 
da. boa. vaccina.- Ba1·bosa Lima. 

on (48) 

Accrescente-se onde convier : 

Seja consignada a ve1•ba de 500:000$ para. 
os seguintes ftns: 

Auxiliar os Estados quo susten bom insti
tutos va.ccinicos, pat•a. melhor orgauizaçã.ó 
dos ser-viços ; 

Concorrer para a c1•caçã.o de institutos "VM
cinicos nos demais Estados ; 

Auxiliar o Instituto VMcinico do Dist1•icto 
Federal. 

Salll. das sessões, 1 de setembro de 1904.-· 
B ioio }itho. 

Art. Todo o va.c~inado que tivet• va.riola. 
recebort\ uma. indemniza,ção de 1:000$; si f,a.l-
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li!cer, as pesFoas que esia.v:un sob o seu 
ampa1'0 recolocJ"ão IO:UO!)Ii)$. 

Esta indemuização se eloYm•ü a 10:000$ no 
primCJiro caso, e 100 :000$ 110 segundo si a. 
doencu t ivet• app:uoccido úentro do~ 30 dhts 
consecutivos á. vaccinação. 

Pa.ragr-J.pho uuico. Não tcam dh-cito ás 
in·!c lllni:t.a çõcs as pessoas que procurarem 
e~pnnt:1neamente a vaccin~.-B·.<rbosa Lima . 

8' (i-4) 

AJ•t. Pa ra a.s indemuiza.;ões, \em o mc3mo 
etreito que a. v:~.t•iola. qua lquer molcstia. U
r ada. á. vaceinação que dur ar m3is de 30 dtas; 
o lallecimento, si houver, darã Jogar á.s 
mesmas indomnizações qao os fallooimentos 
por variokt.-Baróosa Lima. 

{)& (i5) 

Art. Si d•• Yõlcchlat;."io resultal' defeito 
phy~ico, o · va.ccinado l'eceborá uma inde· 
mnização de I :000$, que será ~ubs1i tuida po1• 
um:. pcasiio do 300$, si c llo fi~~ ilnpo!!i!lbi· 
Jitado de angat·ia.~ a. suu. aubaistencia... -Bm·-
bosa Lima, · 

CLASSJFlOAÇÃO DAS E)lE~llAS OFFERECIDAS NA 
2• DI~USSÃO DO PIWJECTO N. 121, 0 8 1904 

Substitulit1o a4 p1'ojuc!Q n . 121, deste an11o, do 
&nado, olferecido pelo SI'. Erico Coelho 
e cmnt~Gcto ao parecer, em ~>irlli!le do ar!igo 
54 do Regimento I nlerno, 

O Cong1>eseo Nacional resolve: 
A1~t. 1.0 A~ iuocu\(I,(Jl)es VRcolnaes s.'io cxl· 

giveis do Individuo que 88 n.claar oompt•choo.: 
dido om qaa.lqnor dos pa.I'U.gl'llpllos seguin
tes : 

!.• Que sent:~or Pl'aç~ no exereito ou na. 
a1•.nadu. o cmqu~ntll n3o obti VCI' ba-ixa ou 
Dii.o fol' l'OI\>rmado; 

2.·•. Quo ostivm• aqu:u• telad<> em St!II'Viço 
da Gu:wda :N:a.civnal 0 11 om moros o~~wci· 
cicios do ~PL'Jn lizagum da.11 armai; 

3.• Quo. ae eng"j~r. no Districto Follcra.l, 
em corpos do policia. o a do boi1lbeil"'t, ou 
em gua.t-d.l civil, de scrviç<> diur11o ou no· 
cturno ; 

4. • Que to r admittiílo como empregado 
11:1s secrotn.rias d<> Govet•no Fetloral e seus 
r;.mos de S&l'Vico admi nistrativo, desde o 
aervenie até o !unooionario de cai:lgoria.; 
Es~ disposicã.o é exteosi v a · no Distl'icto 

Federal a.os jnizes. ~ ~ribunaes de j llBtiça 
lor.al e mais otnci.aes euba.lternos; 

5.• Quue empregar na Camara ou no 
Senado, comprehendidos a.esim os servente• 
dessae . Casa& d •} Congrc1110, como \ambom 

os runccionar ios das rcspcct i v as soct\l
t.<tria!; 

ti.• Que conh•ibuir P:J.l'a o montopio civil 
on militar, instituiolo pela. União, 6alvo os 
militare:! l'IJfvrma.dos ou úS civis apo~on
ta.doe; 

7. • Que se mn.t ricnlar o emqua.n to curnr 
ins~ituto de ensino elt.;tcaolo ou Sllbvoncio
nado pelas cof1·e.s da Unià.u, S<'j:L d o ol."l.lem 
civil ou militar. 

O dis~,~asitivü dest3 p:wagrapho eompl·e
hende ta.mbem o pt>SSJa.l docente, as.~im evm<~ 
o adminls trat h ·o no osta.bclctlimento · de en~ 
9ioo olllcial superior. 

8. • Que cursar osb bclecimcnlo partictliM' 
do eruino que não gosc de favores do di
nheiro concedidos pei:~. União, mas que gose 
da regalia de equiparação a instituto otilcial 
de a.lg11ma. ordem. · 

E~t.l dispo~ição é e~tensi va M pessoa. I do· 
cente e bem assim ás demais pessoas de 
serviço no estabeleci monto de ensino. 

0." Que tor ser vente, operario do offtGi t>, 
contra.· mestre, etc •. , aos a.rscna.es s o11lciu:ts 
d a. Uoiio ou oomo qu3r quo so)lm tra.b:.~
lba.dores em obras publicas de ordem .,,_ 
dera!; · 

10. Que se achar em ser\' ÍQO de empreza. 
do transporte terrestl'e,tluvial ou ma.rHI.mo, 
que percl)ba auxillo pccuniario ou que gose 
de llofgum t.Lvor conceâ.i.do pela Unli•, dil·ecw 
ou indirecto; · . . 

11. Que immi!,'l'Ar poP fa.vor poouniario 
da União, ou simples a.deanta.mento da. des· 
peza de t ransporte e oiDq ua.nt'l SG a.ohar n& 
hospedaria do immigr~ntes ou em lanroto 
da. União, por motivo do qua.1•ontena; . 

12. Que estiver cumprindo sentença. om 
prisão civil no Distrlcto Fedet•al.. ou enl 
estabelecimento militar o réo }mizàno que 
ror abi detido; 

) :1. Que se achn.r reoolhiJ.o a orpha.na.to, 
uylo OQ hospic!o custe~do ou fllvorecldo de 
o.lgum modo pola tun!ão, incl11slvo graças e 
btlnG!lcioa de loterias. . 

Art. 2.o O Governo Fele••al , ao t·eglll<L· 
montar a presente lei, expedirá, por minis· 
tlll'ios, 1:15 instt·ucçõos l'Ollpecttvas, de modo 
que o serviço de vaccina.çã.o e reva.ecinaç5.o 
das clas;es al'mruias d:.J. Nação ftqnc a cargo 
dos corpos de sa.utle do exerci ~o c a a. a.rmad:~., 
e a. respeit> das c las.~os ci vid, comprehen
did:l a guarda nacional em tolio o pa.iz, e 
corpos de policilll ou de bombl)lros, o to., no 
Oistr icio Fedel"al, a. eargo da Dlroot.oria. de 
~ude Publica., por suas deleg..Lc ias e empre · 
gados profiselonaos. · · . 

Art. 3.• Fica o Podor R~oeutivo autorizado 
a punir as íriCracç1!eS . da presen*e. loi, fm
pondo multas de 100$ no minlmo, 550$ n.o 
mC-dio, e l :000$, no m:uimo, assim como a. 
prisão pol o tempo dQ 30 dla.i no minimo, 
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60 no médio c W no maximo, sempre que 
ti verem cauimonto multas e prisões, con
forme os casos e~peciticadQS nos ptragraphos 
do at•t. l• da presente lei. 

Paragra.pbo unioo. Nos casos cspeciaes em 
que não tiver cabimento 11 multa. ou pri~ão, 
ou ao contuma1. em infriHgir a. presente lei, 
o Poder Executivo dccNtu.t•i a uxclusão J.o 
.~mpregado da 1·e:part.ição fc<lt!l'ill ros~c~iva, 
uu privaçã.o do ravur de ordeu1 puhllc~t que 
o individuo gosar dire~t~t ou indireetamcnte. 

Art. 4.!!. A ly~npha. vaccioica. será forne· 
cict:J. gra.tuit.,man•.e pela. União ; as inocula
ções preventivas da varloh serão t'olitas offl
ci:J.Imento . a tUu1o gratuito, e pelo~ e<lrtili· 
cados otndaes não se cobt•ara emolumento 
algum. nem taxa. de sello. 

Art. 5. • Revogam-se as disposições em 
oontra.Tio, resalvada a. autonomia dos El!
tados de legislar cadü qual em seu d;,minio.• 
-~)-it·~ Coelho. 

Sub~litu!ivo d~ 8>·. Rcrll'igHes Do1·ia 

O Congresso Nacional d~~rota : 

Art. 1. v A v:Lecin:J.ção e IL revaccinaç-ào 
contra. a. variola. são obrigatoria.s: · aqueua 
dentro do p!'imeiro anno de vida., ostu, d:,z 
a. unos depoi~. Os pa.os o os tuto!'es são r.J
spon~aveis pela execução dcsh medida. tlra
:phylaotica, inco1·rendo, po1· sua. infraccão, om 
mulh oo 100$ a 500$, salvo o Oaf!~ de mo
le itia provad;~. que dotermiae o seu adia
mil nto ou a impossibil.idàdu justificada de se 
obter boa vaccina., e inoclllatla. p()r pessoa. 
competente. 

,.\rt. 2.0 Serão "ta.mbem compulsoriamente 
va.co\art.das tofilt.S as pes$0as de mai~ de um 
aano do idade, que não tellh;:;m soft'rido csto 
pl'oces!o prophytll.ctico com e111ea.cia, ~ah·o si 
provarem refr~J.cta.riedade 4 vaccina em mais 
ue uma vaectnaçl!.o. 

Art. 3, o S<Jm odtlblr Jlrova do vaooinaqãl) 
e do rov;10cinacão qua.adu pmnittir a idade: 

a) ninguem podara ~e matricular nas os· 
colas e es taboleelmentos do ensino publlcos 
ou particularos, do qua.lf!llm' grá.u ou natu· 
l'eza que sejam ; . 

ó) ninguem poderJ. o:terccr empl'Cgo pu
blico qualquer; 

· Projecto n. Jf!l rl c3/e anno, à o S enado 

O CocgressCJ Naclosnl r(lsolve : 
Art . 1.0 A Yaccina.çio o rcvacoinaçi.o 

contra. a variola slio ollrigatoríad om tod~ a 
Rl)publioa. 

c) Pinguom poderá. se~ admittido. como opo. 
rario ou tra.b~lltador nus industr ia,s, obr as 
ou rep:1rttçõe~ d.o om·erno. 

Art. 4.• A infracç.'io das di"P >siçõ.!s do 
ar~igo anterior importar<\ n:1 uulid:ltle da 
m~tricula, demis>iiu !lu empregado, tlíspensa. 
do ()perarill ou kab;~lln•lol', o rc~pollS'Ibili
d:ulo ,Ju chefo d;< I"Cp:or: iç::io ou <lircctor da~ 
ubra.~. qn;J pojerit ser su~pcnso pu:· p:·azo o.le 
15dia~ :t dou~ tm.Jze,;. 

:-los coll~giu! e ~'~c.,l iiS par ticulares, a re
sponsa.uilidado caberâ ao dír octor 011 pro
fe>sor. que será mul ta.do do 200$000 ate 
1:000$000. 

Art. 5.• As deternli rl:l.çõcs do art . :~" scPão 
tamllem exigidas orn rult~ç-ã.o :'os op(lt'.ll'iDs e 
tra\ialltaflorcs do in Jnstt•ia~. c cmpr~zas pa.t•
ticula.res, c aostdpoh1ntcs do naYios e va.po
res, cornpotindll a. t•esponsa.bilitl.ade aos dirfl · 
ctores ou gerentos das inlustrias ou otnpreza.s 
e aos commandantes das embarc:lções, que 
ser~o mnltadoe como no :n•ti•!O an \erior. 

Art. O.• Ningnell'l pDdcl'll~ass1mta.r praça 
em qual1tuer das cl;~saos at•madas da RBpu
blica., corpo d~ bombeil'OS, guardas civis, 
municipa.es ou nocturnos, sent a proYa da. 
vaccin:Lção e rcnlccin:\ção. tlca.ndo responsa. · 
vois pelo cttmprimcn"o 1l<~ presente l~i us 
respectivos comma.nd•~ntcs . 
. At·t. 7 .• As v:lceinu.o;ües o revaM ina.cõcs 

praticadas por mcdicos p :trticula.rcs ou da. 
coo1l:l.nçu. da padente, serão provadns por 
:1ttMtauo visailo smstu. ca.pH;~I pola. Directo· 
ria Geral de Saude P 11 blica. ou ~ous prepos
tos, e nos Bstadus polas ro~pecUvas roparti
QlieS do hygieno ou ~eu• delegado~ l~cam, . 

Art. 8.• O Gove1•no f<n'Decm•!llymphn IUttl
variolie;t, graf.tlit :tmmlt~ . 011\'ianJo uus go· 
vernt)5 dosl!:~tados, wunaalmon to, umrt ecrtll. 
(luantidado prupol'cional á população 1h c"tll\ 
um dello~. lndepon•l•mtc de maitH'<tS porçúcs 
em oaso 1le neocssi<lttile, Serão ~tratultu.a as 
vaocionçõcs c rovaccinaç·t!O~ ol!lclao~. pCJr 
cujos cor~lllcudtJS n iio se cubl'&l'll solltl ou 
omolurnonto, 

Art. 9.• Revog;~m~se as rlispo.~içüo~ om 
conk:u •io, 

&h das scs>õe~ , 24 d"J agosto do 1004.
Rodriguas Dol·ia. 

Ouvida. a. Cummís~ao ncm·c~~o da. mai.()rio.t 
contiua. no art.~· do substítutlvo do Sr. ltr.t· 
drigtles Doria, Nnittiu parecer contrario. 

l ' 
Ao a1•t., 1.• suppriu\a·a(l,-Brici() Filho. 
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Projecto n. 1.21 deste anno, do Senado 

Art. 2.° Fica o Governo autorizado a re· 
gulamental-a sob as seguintes bases: 

a) a vaecinação será praticada até o sexto 
mez de idade, exceptos nos casos provados 
de molestia., em que poderá ser feita mais 
tarde; 

Emenàas offerecidas na 2a discussão 

Si for approvado o art. 1°, supprimam-se 
as palavras: e revaccinação.-Bricw .Filho. 

311. 

Onde convier: 
Paragrapho unico.Constitue prova do cum

primento do art. 1 o a exhibição de attes
tado medico com a firma l'econhecida por 
tabellião. 

Sala das sessões, 1 de setemb1•o de 1904.
Bulhões .Marcial.-Augttsto de VasconceZlos.
Americo de Albuque1·gue. -Sei Freire. 

4' 

Ao art. 2°, lettra a. Supprima-se.-Ba,·
bosa Lima. 

Ao art. 2°, lettra a. Depois da palavra 
molestia, diga-se : allego.da po1· medico da 
familia. -Barbosa Lima, 

6• 

Accrescente-se: 
« § 1. o O diagnostico feito pelo medico da 

familia, quando impugna<lo pelos delegados 
da hygiene official, da1•á.loga.r a que ca.da. um 
dos medicas em eonflicto se louve em outro 
clinico, cabendo aos dous louvados escolher 
um terceb•o profissional, que servirá. do ar
bitro, decidindo em ultima insta.ncia.. 

§ 2, 0 Qualquel' que seja a decisão, ne
nhum dos medicas poderá ser punido a pre· 
texto de ignora.ncia..-Ba1·bo1a Lima. 

7& 

(Lettra a)§ A vaccinaçã.o oã.o ter' loga.r 
quando a. família a.doptar a medicina homooo
pa.thica..-Barbosa Lima. 

sa. 
§ E' direito da família exigir provas de 

que não se tenta vaccina.r o reoemnaseido 
com vaccina. humanizada. -Bo.rboaa Lima. 

ga. 

b) a revaceinacão terá. logar sete annos (Lettra. b) Em vez de-sete annos, diga-se: 
após a va.ccinação e será repetida por se- de:: annos. -Barbosa Lima. 
ptennios; 
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SupiJrima.m-se as IJU.lavra.s: e serà 1·epetida 
por septennios.-Barbosa Lima. 

ll:!. 

c) as pessoas que tiverem mais de seis Seja separada em artigo a disposição da 
mezes de idade serão vaccinadas, excepto si let tra. c, como dispõe o Regime·nto da Ca
provarem de modo cabal terem so.ffrido essa ma.ra.-Br-icio Filho. 
operação, com proveito, dentro dos ultimos 
seis annos; 12a 

d) todos os officiaes e soldados das classes 
a'rmadas da Republica deverão ser vaccina
dos e revaccinados, de acr.ordo com a :pre
sente lei, ficando os commandantes respon
saveis pelo cumprimento desta. lei; 

No art. 2°-Substitua-se na alinea d
pelo seguinte: 

«Todo::; os officiaes e praças das classes ar-: 
madas da Republica, guarda c i vil, etc. , de
verão ser vaccinado::; e rovaccinados pelos 
medicas dessn.s corporações, ficando os re-

spectivos commandantes responsaveis pelo 
cumprimento desta lei. 

Outrosim, o pessoal dos estabelecimentos 
industriaes, fabricas, companhias, collegios 
e institutos de ensino, pelos medicos desses 
estabelecimentos, sob a responsabilidade dos 
seus respectivos gerentes e directores. 

Nas escolas federaes e repartições munici
paes, pelos commissarios de hygicoe muni
cipal ou por profissionaes da sua confiança. 

Nas casas pa.rticulu.res não poderão ser 
compellidos a se vn.ccinat• ou rcvaccinar 
pelos funccionarios das repartições sanita.
l'ias ofilciaos desde que cmnpram com este 
preceito, exhibindo attestados passados pelos 
medicos de sua, cxclusivil. confiançn .• -Oorrêa 
Dutra. . 

13& 

Lott1•a cl do m•t. 2°. Substitua-se pelo se
guinte: 

Toílos os ofllciaes c soldados das classes 
armadas da. Ropublica. (exercito, armada. e 
brigada policial), assim como os do corpo 
de bombeiros, deverão ser vaccinados e 
rev.accinados pelos medicos dos referidos 
corpos. 

Sala das sessões, l de setembro de 1904---r 
Buthüe1 Jrlarcial. -Americo de Albuguerque.-: 
Sd Freire. 

14" 

Ao art. 2°, Iett1•a d. Supprimam-se as 
palavras olfici(l,es e.-Barbosa Lima. 
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Projecto n. :f2f deste amM, do Senado 

e) o Gove1•no lançará mio, afim de que 
sejam flelmentG. cumpridas as disposições 
desta lei, da -medida. estabelecida na. pri
meira parte da lettra ·f do § 3° do art 1 o do 
decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de 1904 ; 

Emeradas offerecidas na 2• discussão 

Ao art. 2', onde diz-offic~aes e pmças do· 
exercito, diga-se: ofllciaes gencraes, supe-· 
riores, subalternos e praças do exercito.-· 
Barbosa Lima. 

No mesmo logar accrescente-se: E mom
bros do Congresso Nacional. -Bm·bosa Lima. 

17• 

No mesmo Iogar ac()resccntc-se: E minis
tros de Estado e o Presidente da Republica .. 
-Barbosa Lima. 

No mesmo logar accrescente-se: E os mem
bros do Corpo Diplomatico.- Barbosa Lima. 

19~ 

Accrescente-se após a. p:.tlavra. revacci
nQ.dos, o seguinte: 

Salvo as praças que se tiverem va.ccinad~ 
por occasião de se alistarem. -Barll Jsa Lima. 

20:!. 

Ao art. 2o, lctt1•a d-Supp1•ima.m-se as pa
lrnras:ficando os commandantes responsa.,eis 
pelo cumprimento da lei.- Barbosa Lima. 

:na 
Soja sep.u·ada em artigo a. disposição d~ 

lattra d, como dispõe o Regimen~ da ·ca
mara.-Bricio Pilho. 

22a 

No mesmo art. ·2°-Substitua.-se o que est~ 
na. a.linea. e, pelo seguinte: 

«Todos estes- attesta.dos merecerão fé,desde 
que tenham sido registrados no Instituto 
Vaccinico. . 

Os infractores da presente lei serão pas
siveis da multa de 100$ e do dobro nas r&· 
incidencias. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1904.
oo,·rla Dutra.,. 
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{) todos o3 servicos que so relacionem com 
a. presente lei serão postos em pratica no 
Districto Federal c :fiscalizados pelo Minis
terio da. Justiça, e Negr.cios Interiores, por 
intermedio da Direct.>ria Geral de Saude 
Publica. 

Emendas offr:recidas na 2• discussl!o 

Seja separada. em artigo a disposição díll 
lettra e, como dispõe o Regimento da Cama.ro,. 
---'-Bricio Filho 

24" 

Seja sep~l.rada. em artigo a dh;posiçiio da. 
letti•a. {, como dispõe o Regimento da Ca.
mara.-Bricio Filho. 

Accrescente-so: 
Art. 2. 0 Não ~ obrigatoria a vaccjnacç:á() 

ou revaccinação, aos que: 
a) soffl•erom de molestia. considerada in

curavel; 
b) tiverem mais de 60 annos; 
c) passarem mn transito pela Capital da, 

Republica ; 
d) apresentarcrd attestado idoneo, cuja 

authenticidadc a Junta. de Hygiene reco
nhece, provando terem sido vaccinados ou• 
revaccinados, nos termos desta lei. 

Sala d;ts sessões, 24 de agosto de 1904.
Edua,·do Ramos. 

Art. Nenhum delegado da hygiene officia.t 
terá o direito da exigir de mulher alguma. a 
exbibição de cicatrizes de va.ceina para os. 
fins do art. 2°, lettl'(J. c, in fine.-Barbosa 
Lima. 

Accl•escente·se onde convier: 
Ninguem poderá. sor ma.teria.lmente coa-· 

gido a. se deixar vaccinar .-Btu-bosa Lima. 

28• 

Art. Omedico qu4t vaccinar a qualquer
pessoa é obrigado a. deixar em pod or do vac
einado documento em quo, assigna.ndo-se,dirâ. 
a data. em que fez a vaccinação ou a. rsva
ccinação e o resulta.do, oom como O't acciden· 
tes que sobrevierem dentro de 40 dia.s.-Ba,-. 
bosaLim(.Y.. 
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Accrescen te-se: 
Art. Continuam em vigor as disposiç:ões 

legaes assecuratorias do segredo clinico de 
aêcordo com o juramento exigido dos me
dicas diplomados nos institutos offlciaes.
Barbosa Lima. 

soa. 
Art. O Govérno p1•ovidenciará no sentido 

d~9 concurrentemente com a interdicção 
e demolição, por motivo de va.riola.. ou 
concertos l'adicaes das casas insalubres 
onde reside a população pobre, construirem
se habitações hygienicas, de aluguel mo
dico, ao alcance das classes p1•oletarias cor
ridas dos casebres e estalagens, -Barbosa 
Lima. 

Art. Os casos de varíola. serão espe
cificados no obituario, diariamente publi
cado com a declaração de ser ou não va
ccinado ou revaccinado cada. individuo que 
ahi figurar, e sempre que for possível com 
a data da. ultima -vaccinação. - Barbosa 
Lima. 

Art. Não será. obrigatoria. a vaccinação 
.para as pessoas habitualmente sujeitas a 
erysipelas.-Ba1·bosa Lúna. 

Art. Fiea derogado o art. 148 do regula
mento n. 5.156, de 8 de marco de 1904.
Barbosa Lirna. 

34A 

Art. Aos op.erarios compulsoriamente vac
cinados, em :pregados na industria particular, 
pa.g<U'á o Thesouro Federal a. importancia 
dos salarios correspondentes aos dias em que 
,estiverem afastados do trabalho por força 
~da intlammação ou febre proprias á. boa 
vacaina. 

Em qualquer onso pagar1l o Thosouro a in
demnt~aono de quatro dias de salarios.-Bar· 
bosa Lima,-( Tem JWJ•eoe'• con-trario,) 
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Art. Aos jornaleiros das repartiçõos o 
officinas do Estado~ compulsoriamente "Vacci· 
nados, não se descontará nenhuma parcella 
do respectivo sa.lario jornal emquanto esti4 

verem afastados do trabalho braçal por 
causa da boa vaccina.-Barbosa Lima.
(Idem,) 

Art. Aos empregados publicas compulso
riamente vaccinados nenhum desconto se 
fará nos respectl vos vencimentos quanc.lo fal
tarem á repartição por motivo de vaccina· 
ção.-Barbosa Lima.-(Idem.) 

373. 

Art. Nenhum eleitor poderá ser compul
soriamente vaccinado durante os 15 dias que 
antecederem a qualquer eleição federal, es· 
tadual ou municipal.-Ba,·basa Lima. 

38a 

Art. Nenhum jurado devidamente qua· 
lifica.do poderá ser compulsoriamente "Vacci
nado nos quatro dias que precederem á con
vocação de jury em que possa funccionar.
Barbosa Lima. 

39n 

Art. Fica dcrogado o art. 212 do regula· 
mento n. 5.156, de 8 do março de 1904.~ 
Ba,-bosa Lima. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Em caso algum, a pretexto de vac:

cinar ou revaccina.r, poderão os delegados 
de hygiene oílicia.l penetrar em · qualquer 
casa na ausencia do chefe da família. 

Pena d~ trcs mezes de prisão, além da. de· 
missão do cargo. 

§ A provt\ dessa infracção será feita 
por queixa do chofe de familia e de declara~ 
cão de duas testemunhas . - Bm·bosa Lima. 

41 3 

Art. E' garantido a cada um o direito de 
vaccinar-se com o medico de sua confi.anç~a.. 
- Barbosa Lima. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:23- Página 12 de 24 

284 .A.NNAES DA · CAMARA 

Projecto n. 1.21 deste anno, do Senadp Emendas offerecidas em 2a discussão 

Art. O . .; attesta.dos de \raccina. firma.U.os 
pelos medicos particulares de cada familia. 
t'arão prova tio mesmo valor que os attes
tados dos delegados da llygiene oficial, -
Barbosa Lima. 

43:. 

Art. Nenhuma. senhora polerá ser in-
duzida ou coagida, . a se deixar vaccina.r ou 
rovaccinar durante a. gestação. - Bo.í'bosa 
Lima. 

44a 

Art. Os medicos que empregarem cJm-
pulsoria.mente a. va.ccina hurnanizada ou a 
va.ccinação braco a braço sorão domittidos, 
sem prejuizo da pena de tres mezes du prh;ão 
em que incorrem.-!Jarbosa Lima. 

,45:t. 

Art. Os tuberculosos em qualquer grão • 
só serão vaccinados si quizerem, e legiti
marão a. sua. recusa. e:xhibindo attestado do 
seu medico assistente. -Barbosa Lima. 

46a 

Art. As pessoas maiores de 60 a.nnos só 
se vaccinarão si quizel•em.-Bat·bosa Limo. 

4i& 

Art. Não ~ obriga.toria a. vaccinaçã.o 
para os maiores do 45 a.nnos. 

Sala. das sessões, 1 de setembro de 1904.
Barbosa Lima. 

Accrescente-se onde convier: 
Seja consignada a verba de 500:000$, para. 

os seguintes fins: 
Auxiliar os E$tados que sustentá.m in::!ti

tutos vaccinicos p:tra. melhor organizacã.C> 
dos serviços ; 

Concot•rer para a creação de in3titutos 
vaecinicos nos domais Estados ; 

Auxiliar o Instituto Vaccinico do Districto. 
Federal. 

Sala das sessões, I de setembro de 1904.
Bricio Filho.-(Tem pal'ece;· contra;·io.) 
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49• 

Accroscente-se onde convier: 
E' expressamente prohibiuo a.os sa.corduws 

em qualquor religião rninist.rar os soccorros 
ospidtuaes a.os enfermos de molestias con
ta.gios:ls, salvo sujeitando-se depois a l'igorosa. 
desinfecção cll !S c os ohjcctos e paramentos 
do culto. 

Sah\ das sessões, 1 de s~t.emhro de 190-L
G~Jrmww Hassloche~·. 

503 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Para ela.bJração da. Iympha. vacdnica. 

o Governo poderá despender atê a impor
ta.ncia. de 60:000$, eahendo-llle funda.r insti
tutos vaccinicos na Capital Federal c nos 
Estados que não tivex•em recursos para. con
struir e custear taes estabelecimentos. 

Sala. das sessões, 31 de agosto de 190,.
Barbosa Lima. (Tem parecer contrario.) 

51& 

Art. E' prohibid.o o emprego compulsorio 
de qua.lquor processo prophylactico. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1904.
Barbosa Lima. 

52~ 

Art. Não serão va.ccina.das a.s pessoa.s que 
allegarem motivos de consciencia. contra. a. 
allegada. inocuidade da vaccina.- anti-va
riolica. 

Pa.1•a.grapho. Essa ob,jooção preva.leccr!l 
tambem quando formulada por qualquer Cl· 
da.dão que se oppooha. á va.ccinação dos seus 
filhos menores. 

Sala. da'3 sessões, 2 l de agosto de 1904.
Barbosa Lima. 

53" 

Accrescente-se onde conviet•: 
Art. Todo o cidadão tem o direito de 

escolher para. si o sn& fa.milia. a especie de 
lympha. com que tiver de ser vaccina.do. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1904.
Barbosa Lima. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:23- Página 14 de 24 

286 ANNAES DA CAMARA 

Prqjecto n. 121 desta anno, rJ.o Senado Emendas offe;·ecidas em 2a discHss~io 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Si for exigido pelo vaccinado, o vac"'

cini.tdor é obl'igado a apre.3entl11' provas da 
pureza da lympha. 

§ Entre essas provas d12vem figurar as 
analyses chimica, microscopica e bacteriolo
gic:.~ do liquido a emprega1•, si assim o exigir 
o vaccinando. 

§ Analoga,s provas poderão os cidadãos: 
exigil• quanto á innocuidade de todos os in
gredientes emp1•egados na hygiene compul
soria.-Barbosa Lima. 

Art. A:tlm de diminuir asprobabilidades. 
da tuberculose, é adoptada a vaccina de ca
bra para os cidadãos que por ella. optarem •. 
-Ba~·bosa Lima. 

56"' 

Art. Para serem conhecidos das fami~ 
lias, em cujo lar penetram, os medicos vac
cinadores officiaes, se apresentarão uniformi
zados. 

Paragrapho unico. Este uniforme se1•á. ex~ 
tensivo a todos os medicas da Directoria. 
Geral de Saude Publica,-Barbosa Lima. 

57a 

·Art. Em cada localidade em quohouve1• 
instituto vaccinico, será creado o logar de 
inspoctor veterinario, encarregada de fisca
lizar a execução deste decreto, na. parte que· 
se l'eferc ao animal vaccinifero. -Barbosa 
Lima. 

Art. O animal que so.ífl'ül" de iube1•culose· 
não póde ser utilizado para a va.ccinação. 

Paragrapho Ünico. Si se :fizer o emprego 
da tuberculina para o diagnostico, o veteri
nario exigirá que ella seja chimica, micros-
copica e . bacteriologicamente pura~-Ba1·
bosa Lima. 

59"' 

Al't. Todo o animal utilizado para a 
vaccinaç~ão será inteiramente são,,_Barbosa 
Lima. 
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Art. A vaccinação do animal e ::>.. colhei-
ta da lymph<L sceã.o füit :.•,s som que o animal 
soifra a mínima dol' 011 torment J.-Bm·úosu 
Lima. 

Art. E' expressamente prohibido aba-
tel' , para alimenta.ção publica, o animal que 
tiver servido para fornecei' vírus va.ccinico. 
-Barbosa Lima. 

62" 

Art. Tocla.s as disposições reh\ti V<\S ao 
animal vaccinifero e á nomeação de tum in
spector veterinario, applicam-se, mutais nm
tandis, aos institutos serotherapico~ e aos 
animaes ahi utilizados.-Bm·bosa Lüna. 

63:1. 

Art. São responsaveis pela execução das 
medidas relativas aos a.nimacs, que forne
cerem vaccinas ou soros, os dircctorcs dos 
institutos, sob pena do multa, prisão, demis
são ou rescisão do cont1•a.cto, coníormo esta
tue o decreto o. 1.151, lle 5 de j::tncir.) de 
1904. -Barbom Lima, 

Art. Toda. a. lyropha va.ccinica, a.nte.;; da, 
sa.hida do institnto,sorá analyza.da chimica e 
bacteriologicamen to. -Bc1rbosa Lima. 

Art. O Govc1•no n0meará uma com missão 
de sete membros para fixae a composição 
chimica e a constituição bactoriologica da 
lymplm, que será empregada. nas vacciDa.
ções obrigatorias.-Ba1'bosa Lima. 

660. 

Art. A obrigatoriedade da vaccina não 
poderá ser posta em pratica emquanto a 
composição chimica. da lympha vaccinica e 
a sua constituiçã.o ba.ctoriologica não estive
rem fi.xadas.-Bm·bosa Lima. 
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Ar•t. O cato-pox; de ondo se tiver de ex
trahir a. lympha. vacclnica, só poderá ser ou 
natural, ou proveniente por inoculação dg 
cow-pox na.tural.-Barbosa Lima • 

.Al't. E' expr•essamente prohiLi,Jo inocular 
no~ animae.~, afim do produzir va.ccina.. o 
pus ou qualquer liquido proveniente da.va
riola humana.-Barbosa Lima. 

ôDa. 

Art. A vaccina. humanizada, chamada. de 
braço a ba.rço, estando condemna.da pela. 
sciencia, nã.o se poderá produzir vaccina. nos 
a.nima.es :por inoculação de liquido quo tiver 
pas:;ado por organismo humano. - Ba1·bosa 
Lima. 

Art. O director ou encarregado dos insti
tutos vaccinicos, fornecera aos inspcctores 
veierina.rios provas scientificas, e a.s que 
estes- exigirem, de que o liquido com que vae 
ser inoculado o animal está nas condições 
deste decreto ; incorrendo ambos na pena de 
tres mezes de prisão no caso contra.rio.
Barbosa Lima. 

na 
Art. Ningaem será obrigado a a.presen

ta.r cicatrizes como prova de va~cia.açã.o .
Barbosa Lima. 

72& 

Art. Si a. va.ccina.for obl'igatoria, nenhum 
representante consular ou diploma.tic~ de 
paiz estrangeiro poderá ser recebido sem 
JUntar ás crodencia.es ou nomeação um at· 
testado de vaceinação.-Barbosa Lima. 

73& 

A1•t. Todo o vaccinado que tiver va.riola 
receberá uma. indemniza.ção de 1:000$ ; si 
fa.llecer, as pessoas que estavam sob o seu 
amparo receberão lO:OOO:fOOO. - Barbosa 
Lima. 

Esta. indemnização se elevará a 10:000$000 
no primeiro caso, e 100:000$ no segundo, 
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si a doença. tiver ftpparecido dentro dos 30 
dias consocut.tvos á vaccinaçã_IJ. 

Paragr,\tpho unico. Não toem direito ás 
indemnizaçõe.;;; as pessoas que procurarem 
espontaneamente a vacclna.-Barbosa Lima. 
( 1'em pm·ece,· cont1·ario.) 

Art. Pa1'a as indomnizações, tom o mesmo 
effeito qua a V<triola, qualquer molestia 
ligada á vaccinação quo dura.r mais de 30 
dias; o fallecimento, si houver, dará Iogar 
ás mesmas indemnizações que os f<.tllocimen
tos por val'iola. -Barbosa Lima. (Tem pm·e· 
cer cont>·ario.) 

Art. Si dn, vMcinação resultal' defeito 
physico, o -vaccinatlo receberá. uma. inde
mnização de 1:000$, quo sorâsubstituida por 
uma pensão de 300$, si elle ficar impossibi· 
litado de anga.riar a sua. subsistencia.-Bar""" 
bosa Lima. (1'em pcwecer contrario.) 

Art. São isentas da. va.ccinação as pessoas 
que solfrermn rnolestias de pelle, ou que a. 
clla.s forem habitualmente sujeitas, confo1•me 
o atte::;t<l.tlo tio medico a~sisteut<J. - Bm·uosa 
Lima. 

na. 
Art. Todo individuo vaccína.do som sue· 

cesso, signa.l do que é refractario â vaccina1 

é consídor~tdo ''a.ccinado para todos os e:treitos, 
-Bc1,rbosa Lima. 

78a 

Art. Teem 1lireito âs indomuizações esti· 
puladas neí:lta decreto as pessoas cujas mo· 
lestias se aggra varem em conseq uoncia de 
vn.ceina~\ã.o obrigatoría.-Bm·llosa Lima. 

79• 

Art. Toún.s as medidas adophdas neste 
decreto, destinadas a garantir os cidadãos 
contra os desastres da vaccinaçã.o, e índe
mnizar dos prejuízos, são extensivas, mtttatis 
mutandis,ás outras medidas contra. a. varíola, 
como os isobmento:; e de$infccções.- Bo.,·
bosa LimG. 

87 
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80:l 

Art. 3. o Reyogam-se as 
contrario. 

disposições em Art. Nenhum<), familia pocler;1, sel' retirada, 
desm c~tsa., alim de so proceder á desinfecção, 
som que o Governo proporcione oui;ra, 
casa. em que permaneça <t mesmu. familb, 
emqua.nto porsistieom os incommodos orlun
do;j do 0xpurgo.-Bm·bosa f-i?na. 

Art.. O moclico dcsinfcctaclor será obrig[Ldo 
a fornecer provas scientificas da inocuiilade 
da. substancüt empregada na desinfecção, si 
o dono da casa o exigir.- Barbosa Lima. 

Art. Serão isentas da. dcsiniccçíio as c<.~~ 
sas onde habita.rem scxagen;wios, ou pessoa~ 
a!l'ectadas ele molesl;ias susceptíveis de so 
u.ggrtwa.rem pela. respira.<,~ão dos ga.zes l'csul
tantcs da desinfocção, ou nellu. cmpl'egados, 
a. juizo dos medicos dessas pessoas.- Bar
bosa Lima. 

Art. As indemnizações paP<t as pessoas 
nestas COl)(liçõcs sel'ão as mesmas que JXLl'a. 
aquellas quo t~docccrom, se ou aggra.vm·em 
no seu estado de saulic, ott f<~llecerem pur 
moLivo llo vu.ccinaçfio.- Barbosa Lima. 

Art. A instl'ucção publica é gaeantidtt a. 
todos os brazileiros sem distincção entro 
vaccinados o não vt:tecinaclus. - Bm·bos a 
Lima. 

Al.'t Todos os cargos publicos ctVlS ou 
milit;~res sio <tcccssivcis a.os cidttdãos bri:.tZi· 
loiros mlicttmontc S!OlU <ti:: ditfcrenças osttt
tui.das na Constitui~ão, gem distíncção entro 
vaccinados o não vaccinados. 

Sala. d.as sossõos, 5 do setembro de W04.
Barbosa Limc1 .• 

8G 

:·~o n.rG. 3•• om vor. <lo-- Revogam-se rts 
disposições em contrario-diga-se : ll,ovoga
se tL disposição cl da lettl'a .4. do § IU, do 
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:u·L 60, do dcceoto n. 5.156, de 8 do março 
llO 1904. 

Sa.b da.s sessões, 3, de setembro de 100,1.
IJ;·icio Filho. 

R7 

Nu <Wt. :i·•, em vnz de-1\.ovog:tnl-SD as Jis
pusit}Üc;; om c:ontt·;.u•io--dig-:t-:-;u : H.evog:~-se 
;L ~" pad1~ do ~ 1 ·~ d:L lo~Ll' <~ t: do ~ lo do 
u. :; !lo ü.l'L 7:) tlo dot~l'oto n. 5. 150, üu 8 elo 
llHH'tJO do l\)1)4. 

S<.d~L tli.~~ ~os::;õcs, 3 de setcmb1'0 do 1004.
B' i cio Filho . 

88 

No m-t. 3•>, em voz dc-RGlvogam-se <tS 
•Lisposir;õos Clil co!l~l·arío - dig.ct-se: H.c
voga,·:-)EI a. :}• pi1rto do § 1'2 da. lcttra c 
do§l 0 clo n. :~()dó u.rt. 73 do deCI·eto 
n. 5.15G, ele 8 do Inn.I•ço de 1904. 

Sa.la tltt::l soasões, 3 d.o sc&ombeo do 190,1.
flricio Filho, 

89 

No :-wli. 3°, em voz de-Revogam-se as 
di:-:po.üçõcs em contrario- diga-se : Ro· 
vuga.-so n. disposi.çã.o do § 1 o do art. 80 
«lu Llceroto n. r>.l5G, do 8 tlc março do 
lU!l<l, 

Sala das ::;cssõos, 3 d.o ;o;otembro de 1904.
flricio FilAo. 

90 

No U.l'G. 3o, um vez de-H,evogu,m-so as 
disposições em conteat'io- diga-se : Revo· 
g-a-se a disposição d.o art. 89 do decreto 
n. 5. 156, tle 8 de março üo l 90L 

Sala di.ts sessõos, 3 de ::;etembm de 1904.
Bricio Filho. 

91 

No ar·t. 3", em vez do-Revogam-se as 
clisposições em contrario -diga-se : Re· 
vog<.~-::;o l\ disposição do § 2° do art. 89 do 
decreto n. 5.156, de 8 de março de 1904, 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1904.
Bric-io Filho. 

Nu <U't. 3o, em vo~.; d.e-Revogctmwso as d.i~ 
posiç:ões um cont.ral'io-ctlg<I.·SO : H.evoga-su 
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a, disposição do art. 90 do dflcreto 5.156, do 
8 do março de 1904. 

Saltt da.s sessões, 3 de setembro do 190"1.
Bricio Filho. 

93 

No art. 3°: em vez de-Revogam-se as dis
posições em contrario-diga.-so : Revoga-se 
a disposição do art .. 112 do decreto 5.156, 
de R de março de 1904. 

Sala. das sessões, 3 de setembro de 1904.
ll1··icio liilho. 

94 

No art. 3°, em vez de-Revogam-se as 
disposições em contrario-diga-se : Revogll.
se a disposição do art. 123 do decreto 5.156, 
de 8 de março d.c 1904. 

Sala. das sessões, 3 de setembro de 1904.
Bricio Filho. 

No art. 3°, em vez de-Revogam-se as dis
posições em contrario-diga-se: Revoga-se a. 
disposição do art. 136 do decreto n. 5.156, 
de 8 du março do 1904. 

Sala. das so.~sõos, 3 do setembro do 1904.
fl ·)·icio Filho. 

Nu at·t. 3•J em voz úe-H.ovot:t~un-se a,::; dis~ 
posiç:õe~ em coutrario ~ diga,_oso: Revoga-s~ 
a. dis)losiç:ão elo art. 146 do decreto n. 5.156, 
do s·dc març:o de 1904. 

Su.ln das ses:~ões, 3 de setembro de 1904.
Bricio Ji'ilho. 

97" 

No ;:u·t. 3° em vez dc-Revogam-so as dis· 
IlOsiçõcs em coutral'io-diga-:::c: Revoga-se 
n. di:--1posiç~ão do a.rt. 148 do rlf\Cl'Oi.o n. fi.15(i, 
dn 8 de março de 1904. 

~:1.1::\ das so~sõr.s,.~ fio Rl\trrn ln.'o rl~ HIO.t,-
BI'iC'io Filho. 

No n.rt. 3n om -vez de -R<lvorratn-f.lo as dis
posições em cont1•ario-diga.-se~ Revoga-se o 
n. Ili do art. 200 do decreto n. 5.156, de 8 
do ma,rço de 1904 . 

Sa,lt\ d.a:-: ::;ossõc~, R do r-et11mb1'0 de l{l(lt{.-... 
Brido Ji'iUw, 
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gga 

No art.. 3° em vez do-Revogam-se as dis
posições em con t.ra.rio- diga-se : Revoga-se 
o n. IV do art. 200 do decreto n. 5. E6, de 8 
de março de I 904. 

S;~l<t das SC.'3SÕOS 1 3 de setembro de 190<1.
Bricio Filho. 

lOOa 

No art. 3° em vez do- Revogam-se as 
dispo~ições em contt'<l.rio- diga-se: Revo
ga-se o n. V do art. 200 do decreto n.5.15G, 
de 8 de março de l 904. 

Su.l:1, das sessões, 3 lle setembro de 1904.
Bticio Filho, 

lO la 

No :u•t. ::J<l em vez do- Revogam-se as 
disposições em contrario-diga-se: Revoga-se 
a disposição do art. :·~. 12, !lo 1lccreto n .5.15fi, 
de 8 do março do 1904. 

Sala das sosf:\ões, :~ de setembro do 100-1. 
Bl"icio Fit!to, 

)020. 

Em vez !lo -Rovoga.m-so as 1lisposiçüos em 
cont,L•nrio- cliga-se: H.oV'tJ(flt·SO a. dtsposição 
du, lllt.tra.a do tt.~·t. 228 do doct·oto n. G.Ifiü, 
llo s ilo m:tl'QO do 1904. 

Sala das sossõos, 3 do sotombJ•o !lo H>n4.-
11?'itlio Filho, 

103a 

No rLrt. 3n, om voz de- H.evogam-so a~ 
disposições om contrario- diga-se: H.ovo· 
ga-se '1 lcitl•a b do art. 228, do docJ•eto 
n. 5.15(i, de 8 do ma1•ço de 190,1. 

Sala. das sessões. 3 de setembro de 1904. -
Bdcio Filho. · 

104a. 

No a.rt. 3°, em vez de- Revogam-se as 
disposições em contr<trio-diga-se: Revoga-se 
a disposi<;·ão do § 3" do ar•t. 2:30, do decreto 
n. 5.156, de8 de marçodol90L 

Seondo Federal, 27 de julho de 1904.- Sala. das sessões, 3 de setembro de 1904.-
Aflomo Augusto Mo1·ei1·a Penna, Presidente. Bricio Fitho. 
-Joaltim de O. (.'atunda, lo Secretario.-
Atbe~·to Josr. Gonçal·"Oe . .;:, 2° Secretario. 
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Fica sobre ::1. mm~n., n.M nHeri :.1r delilJol'a.~ <lil'cil.o o aümitl.ltln. o:;:~ a. j11stiça. , i>Jso importa. 
çrí.o, o seguinte ~m ~IHH pa.1':1 os cof"t'PS publicas, i mpõe-sn 

wev1Lvclmontc :1, fi(:ccssitla.dc de so1· ouvida. 
rrto.JECTO a, commissfw que fa.lla. sobre tlespez<t nublica 

<L Comrnissao do 01\~<t.mcnto. .. ' 
O C?ngre~so Nt~~iona. l l'C:.iOl vo : E' por isto ClitG, un1bora, i.t prax:o c os prc
-:':l'tigo unJCo. FJC::t? podc;r Executivo nu- cc~ontes : pra.xe o pl'ccoüentes que ;.tth·ibuo a. 

to~·1zt~.clo ::t ;tbrn· ao M;mstCJrlO dn Industl'i:1, dofcl'Cncitt l)a.I' <.~ com 3.S c,Jmmi:ssõrs rcspecti-
ywç:a_o o O~ras Pt!hlicas o . creditJ oxtmor-1 va.s, entendo .quo, pa.1·a flrm:n' J'Ognt, devo ii
duw.l'to de 14:4'11$768, p:u·~t pag::tr <L dun::i, ca.t' ~st.édJ olccii~O istu: q11e n ~ml!urn }JJ'nj cc Go 
m:rw.nu~_nses c. quatl'o pl'aticantcs dn. /,dmi- lll~C JJ~~o~·e: : se ~~ do :-;pez:~o publwa, seja. subrnn
mst.ra.çao dos Correios d.o Di.sLJ:icto Fo U. e1·al ttulo i1 d1scus:-ao sem qtw prévirnnente s,•j;:t 
~" gra.~ifica.ção (lHe lhes eomt>cte, como ticis ouvirl:.t a Gn nnnlss?i.o de Ot'Ç<tmen Lo . . !~~ntun· 
1ntermos, nos pel'iudos tlc 15 do novernbL·o a (lo a.té quo es ta mateei.a. do pGn::;õos c lken-
:31 de de.zem.bro üo -~002, o t.Lo 1. do. janeiro 

1 

ças .~om vcncil.non.to.s dl.~_vi~ c;tbel' pm'<1. c cx
.t 31 do dezembro (tC H!ü:3, JlGS tormos do clusivamcnw ;,~ Commi,;sa.o <lo Orr,~a.mento. 
a~'t. 341. d~ Rcg\lla.mcnto Jos Oorrews, em PO!'SPIC tmt:.-so dü ;wgmento rl(l clesp;;zn,. · 
v1g?r, e (1_9 <t> .. JSo do mesmo Mini~~el'io, 1\ao comlH'ehc;m~o k~mbc_rn que lwj;'~o 1m 
11. t?2, d? I::> LlQ outubt·o do 1002; rovogada.s 0<1.:> <:~ mn <.~ comm1s::;:w oxcl.umva,men Lo dcsti
us (lJsposrçuc.-> em contr~trit). dnda a fil.!létt• snlJl'C pcmsõ0s. A~é aqui ti::ha. 

Sala. das sessões, 12 do so~cmbl'o de Hl04. ul~a ~utr<t missi'í.o, cll : ~mu.v~t-:-Je k:tmbem Com-
-lfcreclia de 8tl, 1ms:::ao de ConL<t.::>; :pt~.rec.a <lUC téwia. de to-

O Sr-. Elyseu Gui.Hte:rnne (')
Sr. ~=>r~s1d~tc, t1·ago h a. din.s fol'mlli:trln. 
uma. md1c:1.çao referente ao nosso n.r.•dmcnto 
<tllC pr~lcndia. dil'i ? il' ú. ~l'i.es<~. Só

1 

hoj;1 su 
me o:flcr·oce u cnso.Jo Jli1I'J. roa.lizcLl' ossr) in
tento. 

Penso, c commigo deve pens:1r a Ca.m~tra. 
quo todos os p1:o.i~:ctos, inr1 icn.çõos ou p<wo~ 
cores de OolTIIYlJS~oos, CJUH se rel:tcíonmn com 

, a despcza. publica., ames de serem :::nbmJt
'tidos _ü _discussão, do vem sm· rll Pig-i<to :~ ú 
Comm1ssn.o de Orçttmcutu p :l.l'rt quo esi;a, in· 
t(reponhtt p::tt·ecer. 
_I~Ll sei que n. :ll'll~:''" assim procouo crn l'ida

<·~o a qu;:uü todos os l1I'Oj.•ci;us nostas condL
çoc~, l)OPérn, ob::HH'vo que, quanto :~ t'.<.'l't08 
)?l'OJCCto.; o tt col'iim; P<Ll'Ocores <jtH) vn:..Yin <h' 
algnmas Commissões tln. Oasa, üoh;~ do s,:t• 
observada es ta. 1·cgri~. Não ~:ei :::i o lJJdeecnLlo 
Zt.. um p~·ecel}el:tc, :~ nn;:~ pt';Lxo prce,ta.lmlo
cHln., I_m~ SCl ~1 por clcfcPeneíiJ, ti8 rC,ipocti V<l s 
comm1~soes, o corto 6 ctuc co1-tos :ptu·cccr·o::~ 
~.orno são <?S quo se referem a pensões ~ 
hcenÇêiS, üc1xnm do sei' enviados, dcix:.u:n d.o 
ser submett_idos á Com missão de Orç:;1mento. 
. Par<t o bna.r a este incun venientc, Sr. PL'O

s~dentc, venho a.pre,sentar (t !\lesa. v. inüica,
ç:a.o que pa.sso a ler. 

A indicação é n sc•guinto: 
«Nenhum p~·ojecto, etc. (l.íJ.) 
Comprehcncle V. Bx. e a Cusu., ~t·. Presi-

dente, q_ue. u. Çomrnissão de Pensões, pot• 
cxcroplo, podo d1zer sohro as allega<.~ões cht 
p:~~t.o, .sobJ'O n. ~m~eot.lcncia. d :~ suppliet.~, sobro 
u. Jll$tlç:L o du·otto qnll a~~istom n.o l'Cc!~,
mrqttc, porém, d.eslln rl!lO recl)nhccido e:'lsc 

mae contu.s quando osta.s viessem a. cskt 
Casa. E' certo QLlü isto nane.\ mcccdcu, mas 
a.s ttpparenci:l.s acoberta•vnm <t cxis Lencia. 
t!e::;sa co~nmissã.o. IJoje, }Ju1ún, quo olt·n 
f1cou rlestmnda. cxcln::ii.vu.rnJ:~to a tt·,~br <lo 
pensões, cnt,.)IHlo r1tw nào lcrn mn.1s razão de 
~~ül': P~n· isto acht) de t:Jd<L :~ JH'tJCC(lcnci:1 :1, 
llHltcr,ç~t~o quo ~a.biJadu a.rn·cwn Lo n o illu~üe 
Doputa.uo }JOl' Pel'lmmlmco, u Sl'. Mecluil'oS o 
Albuqucrqtw. 

As CtJllllllissõo:; aehav<1!11-sn j<t mnil.o ma.l 
dividida~, mas, tlepoi3 un. r .)f'tll'Jlla. 1lo ltogi· 
moui.u, liCtU'alíl com utnrL dtvi:::ií.rJ aluut•tb. 

UM Stt. LlJWUTAno - Nã.o a.p J io.d.o. 

. O S1t. ELYSJW OUJLllgn.i\m- i\ OoJnlllissfi('l 
.ele P~11sü~~l. o Petições, üo quo l'ar;o p;u•to, 11 
uma. tnu:,llHlatln. 
, U flllll qno1: ~~~Cl' Cummi::ls:lo do Poti~!ÕllS '? 

1 otla:.J aH poi.IÇtiOS qu,) vê:n li. Cas·.1. cunteem 
!"uJ'çus:~montc l:itd.ct'l:~ rtno di:-: r·esprlito tt 
uma, da.-,; commis:~\·hs cxisLOu1.o.; nnt1·o· nós. 

Si t~ mtLtcria da pctiç<-lO fôe rclbl'ünto iL 
questão lll'çamental·;a ou ti do:::pczn, public:L, 
cet·tarncnte deve sct• dirigidtt tt Commi.ss{to 
d~ qrçn,mento ; si veP,:'iW sobre questão do 
d.n•mt.o, cortam(\ntc dcV tl sm• ouvida a Corn
mig;;~o de Cüi}SI;ittü(·ão c .Logislatfi.o, e assi.m 
por ue~t.nto. 

Que tom, pois, qno vel' com isLo a Com
missão de Petições e Conttts ~ E' al>sm·d:~ •. ~ 
reformn, quanto ii. !livisrin dil.s c:;mrnissões. 

I\'las não vou tt·~tbl' hojo ilosk:t quesü'io ; o 
mGn fi,~n é mandtu• ti MJ.)<t <t índ ic;tl,!ãO i~ 1pw 
mo rem· o. 
. 0 SR. BniCTOF!LITü--V, Ji;x:, ~~ Í:I.VOl'V.Vnl :t 
1M a do Sr. Mo~lci.ros c AlburjunNLUC '? 

O S1t. ICLYSI·ctr Gt1JLTII·:Ili\H!- Sim flC\ii)Jul" 
~~om modUic:IJFio:3, ' 
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O f::J:. Thucw 1<'1 LIJU --Pois, pela inrlicaç-?io Ninguem pe1Ú111lo a. p:-~.l:l,VP:l, t\ encerertd:t 
de 8. l<:x:. ítes:tpp<:t.t·cnc n. Commis:>ão de Con- a. 1liscnssã.o e a.dia.dt n. vota.çKo. 
stitui~:ã.u. L..:.gisl.r:<~ã'J e Justiç<-L, ~ujas v::.wta.· 
gons V. Ex. ac:-1 . .b:1, de a.lWO<.lÍ<.\.1'. 

0 SI:. CAI{~i.:II~O DI~ l'ü;ZENDI·:-Aclto a, iJ.é<L 
de V. Ex. bo~~ ·paca. omba.t'<:l.çar n. libcea.lidaüc 
da Commissão de Pcn~ões. 

O S1:. ELYSI·:L' GnLH!·:r:~I: ·:-S : •. Pt'esideníc, 
concl.no, man.tanc1o ú Mos<L <t mlnh<L i:111i
c; .~çíi.o, esptmmdo quo quarulo ;1, lVJc~m cn
ten ~.ta q uc, pelo Rcgimcn to, est<l. llc~biLita.dtL 
a. di1i' desLino ao;;.; proj'lctos quü i.~POIIto, ao 
1nenus se e:-;tabdcça, :J, pr<txc de se lH'oecdor 
daqui em J.cu.nto no scntltlo quo illclico. 

O Stt. Btacro FILHO --A inclicaç:{to do Sr. Mo 
. dcit·o~ e Albnqncrquo é oeigin~tl o al.lstrusa.. 

O Srt. Er,y:mu Gunm:r:11m- Tonl1o con
cluído. (Jllu,.ito bem; muito uam.) 

Vem ;t Mesa, t~ lida. c envin,ua ct Commissã.o 
de Policie\ a. seguinte 

lNDl:CAC,:ÃO 

Indico que Sl) incOl'IJOCC ao Regimento ~t so
guin te dispusiçfto: 

Nenhum projccto, p:\l'ecct· de cummis:~ã.o 
ou l'ü<lnerimcnr.o, augmeni;::Lndo ou crca.odo 
<lüspezn., altoranJ.o 011 d.inüuu indo a rocoHa, 
xnt·<t ~nbmottüto á diseussiio som quo seja. ou
vid:L :t l'e::;pcito a. Cútumitisão de Orçamento. 

S:tlit rbs ses.,ucs, 12 d.c setembro ele 1904.
/i.'lúcH < :uillw·nw. 

tfD Sr. :~:.-=-~·~~i~~ent.-e - Nã.o h<~ mais 
Ol'ii.([II['(!S ii'ISCt'Ílli.OS. 

Si nenlmm uutro SL'. Doputa.do qtl:'l' usa.r 
Ul.t ptÜ<.LVl'L\. 1 pUSSO Ü, Ol'dem ÜO ditt. (i>aHsa. 

) 
ORDEM DO DIA 

o Sn". Pecsi<le:nte -- Não ha.vcnrlo 
numm•o lcg:.d pn.1·a se pl'rJceder êl votaçi'io das 
m<rGeri;IS i nclicaJa~; na. orciem do dia, pas·m-sc 
ú mat,erla o:n üi.scusslio. 

E' anmmciadu. a discussão uuica. do pt•o
jccto n. l71, do l 00·1, autol'iz<tndo o Podel' 
Executivo ~L conceder :.LO engenheiro Augusto 
do t~;'go TosCimo de BrHo, sub-uin~ctor da 
;)" Divisão da Estrada. de Ferro Centrnl do 
Brazil, sois mezes do licença, sem vencimen
tos, u:n prorogaç~[o á. oonccdidi1 pnlo Minis
teria ela Inuustriu., Viação e Obras Publicas, 
para, trata.r ele seus intcre~ses fôrtt elo pa.iz. 

Nlnguern poLlinflo a. palaxra, é o11cerrada. a. 
discussão o aU.La.da. a. vota.(ã.o. 

Sã.o succes~iva.menlo sem úobate cnccrra.
rlos em 2a discussão or; m·ts. 1° o2° do peo
jecto n. 17:3, de l D04, a,utoPiz:ltHlo o Poder 
~xecuti'Vo a abrir <.\.u Mini.ste1·io da Fazenda 
o credito cxtl'a.ordinal'Íu de 237 :ôl 0,~940, 
principal e custas, c mais da quautili cor
respondente aos j ttt·os le:4nes da móra sobre 
o principal do :-2~iô:.'~96$04C, a.cont<tr de 17 uo 
dozombeo do I 90.::!, ·Gudo pa.ra pagamento a 
il'!auoel José Bastos do que lltc e devido pela 
Fazenda N;.wionat em virtude do sentença. 
confirmad:L pol' ~'l.CCOJ'd~.o do Supremo Tri
bunal Federal, fictwdo a.(lil\.da a vota{;ão. 

O s~·. Pa·esidente -l~stão csgo
ta.da~ a~ matoria.s üada.s pa.rn. a. discnssKo d<L 
Ol'(l;JlU üo dia elo hoje. 

A lista. da. porta nccus:t a p1•esença. sómen
te de 82 Srs. Deputados. Não ba numero 
pêlra as votações. Poço aos Srs. Deputados n. 
(ineza de cümpaL'L!CCJ'cm tt ~cssão do amanhã. 
p:tr;t quo tci•minom as votações dadas na 
UJ.\iürn do dia. 

A ort.lcm do dia. para, :.tm:.Lnllã. é a. seguinte: 
Vota.ção •.lo parocot• n. 27, de Hl0:1, l'GlCo

nheeen•lo DoputcLdo pelo 1 o districtu do Ma
l'ímllã.n o S L'. De. Francisco ela Cunha Ma
clw.do ; 

Cuntinuaçã.o da votação do projecto nu
moro 107 A, deste anno, do Sen<J.d.o, que dá 
novo l'Cgula.mcnto o1•ganico ao Asy lo de In
v:üL•los d.<.t P;,~ t.ria (3'~ discussão) ; 
Vot~wão do p1·ojecto n. 151, de 1904, ap· 

Jll'UV::tnüu (), ConvCIIÇàO s:.~nitnria Intm·na.cio
n:.tl, conclnid:.t nes1a Capital aus 12 dias do 

Ninguom muiii5 poJ.inL~O a, p;davl'a, ~~ c::ncor- me:r. (lu.iunho elo corr·cnte anno pelos delega-
ra,c!a, a. discussão c adiada a. votaç:w. du:~ do Bl'a.:r.ii c da:~ Ropublicas A!'gentina, do 

E' annunciach a dií5cussão unicct do pLt.rcccr 
n. 26, de l9lH, concodcmlo Uconça, por pra.z:o 
in•lntoL'tninailn, ao Si'. Dt:putallo Antonio d.ü 
Pr.ulua Assis Rczcnd;) p:tra, crn tt·a.t:.Lmcnto 
da, sm1 saucle, r·ctirat·-so pam t'ór-a elo p<1iz ; 

Ir :.wtmncitula. ~ <li~cnssãu 11IÜCi\ do pl'o- U.t'~lg'~i.~Y ~.:~o,, Pal'i'Lg'll~.y, co~n OS parece;es 
jec:h) n. ~ 70, tlo 1 !10 1, cunendendo tw Lel<'lgca.- do~::; to.IIll1l~-- 08S . ,d~ In:st~!tcçao (} Sa._nde I~
,J.llt'l .1., ·· lt ··('• .1 l'"l)''l'~·1 .71.) 1·'L'l'''lllt)S 'l'cl'' blwL o (h U!plont,lCil). o ll'atado:3 (dtscuss<w 

:, ll.v l. . , t, t 1 , . I. v ,. b '.• t .l . 1 v • . ,- IIIIÍ.I".l) , 
grapho::l Alv:no Nr•,r<t ~:ua1·u::; lll'tl :tfliJO de '' ' 
liccu(:a., eom Ol'tlen:uln. om l'l'OI'O/~aç;'to !.h· I· Vot:u}it> do l11'.Jj;:\cto n. 143 A, dl) 1904, do 
qtwlla 8!1'1 en.io gtlZ•l fl'l :\!d1P., Jl'tl';l, lt·a!:q• do Sr!n:;d.l, l:OllCl(~d•\n.lo :L l> . .llliinl;:•. n(~ltLm:u'o, 
~lltt Síl.Wtl•., (iltl!{ll:t.nlo ~'.n i l.nír·;t,, o lllflrd,c•pio 1lt•ixa.do po~L' 
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seu irmão, o capitão de mar e guer1'a Ro- concedida. polo Ministm•io d~ Industria' 
drigo Antoni:l Delamare (3a discussão); Viação e Obras Publicas. para tratar de seus 

Votação do projecto ;n. 327, de 1903, auto· interesses fõra do paiz (discussão unica) ; 
rizando o Pode1• Executivo a fazer reverter Votação do projecto n. 173, de 1904, auto
em fa. vor de D. Amalia Paulina Rodrigues rizando o Poder Ex:ocutt vo a abrir ao Minis
Silva, il•mã. ào capitão João Sabino Rouri- terio da Fazenda o credit0 extraordinario de 
gues Silva, a parte da pen :ão que cabia a 237:6l0$940, principa,l o custas, e mais da 
sua fallccida mãe, D. Zelinda Maria. Mendes quantia correspondente aos juros legaes da. 
da Silva, concedida por decre :.o do Governo móra sob1·e o principn.l üe 236:296$040, a 
Provisorio de 11 de outul>ro de 1890 (2:~ dis- contar da l7 de dezembro de 1902, tudo pa.r<~ 
cussão) ; · pag:.t.mcnto a. Manoel José Bastos do que lhe 

Votação do projec&o n. 88, de 1904, conce- é devido pela Fazenda N acionai em vh•tude 
dando a D. Flora. Queiroz da. Cam~~ra Lima., d~ sentença confirmaun. :por accordão do Su-
viuva do coronel honorario do exercito Fre- premo Trlbtmal Federa.l (2a. discussão) ; · 
derico Augusto da Fontoura Lima, a pensão 2a discussão do projecto n. 164 A. de 1904, 
.annual de 1:200$000 (2a discussão); autorizando 0 Governo a. abrir o credito de 

Votação do projecto n. 166, de 1904, auto· 42:480$ para pagamento das dii1rias aos on
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- genhe cros fiscaes das ferro-vi{IS fi~calizadas 
terio da lndustria, Viação e Ob1·as Publicas o pela União, nos termos do n. XXX V do 
credito extra.ordimn·io de I :553$770 para :pa- art. 17 ua. vigente lei de orçamento; 
ga.mento aos herdeiros de Gentil Homem de 2a. discussão do projec&o n. 179, de 1904, 
Almeid:;t dos ordenados que deixou do rece- autorizando 0 Poder Executivo a abrir ao 
ber como telegraphista. de 3a classe d~ Re- Ministerio da. Fazenda 0 credito extraordi
partição Geral des Telegraphos, de 22 de nt:trio de 13:734$600 para. pagamento a José 
março a 31 de dezembl'O de 1895 (2:... dis- Luiz Pereira, de aluguel do armazom na ci· 
cussã.o) ; dade de Porto Alegre, arrendado â. Fazenda. 

Votação do parecer n. 23, de 1904, indefc- Nacional, du accordo C(lffi a. ca1•ta precataria 
1•indo o requerimento em que D. Ma1•ia Pinto expedida. pelo juiz seccional do Estado do Rio 
de ArJ.ujo Corrêa pede uma pensão (dis- Grande do Sul; 
cussão unica); 2a discussão elo projecto n. 180, de 1904, 

Votação <lo pa.reém• n. 24, de 1904, in de· uutorizando o Poder Executivo a abrir ao 
fe1•indo o requerimento em que os operarias Ministerio da Justiça. e Negocios Interiores 
da Fabrica de Cartuchos e ArtiJ.cios de o credito extra.ordinario de 290:908$494, pai.'a. 
Guerra. ped.em que se lhes cedam passes de pagamento das quamia.s devidas a. Ba1•nabê 
2:\ classe com abatimento do 75 °/o na Estrada Moroir·a Lopes c Bra.conno& & Irmã.os, .por 

'de Forro Central do Brazil (tllscu:Jsito uníca); set·viços feitos no Hospicio Nacional de Alie· 
Votaoão do parecer n. 2ô, de 1904, conce- na.dos; 

dando licenoa. por pz'azo indeterminado ao Discussão unica do parecel' n. 303, sobro 
Sr. Deputado Antonio de Padua Assis Ro- emendas o:flerecídas na. 211 discussão do pro· 
zende para, em tratamento da. sua. sa.ude. jecto u. 30, deste anno, que autorizo. o Pro· 
retirar-se para fóra do pu.iz (uiscussão unica); sidente da Republica a oncommendar à in· 

Votação do pl'ojecto n. 170, do 1904, con- dl}stria, pelo ~inis!erio da Marinha, os na
cedendo ao telegraphista chef\3 d.n. Reparti· VIOS c1ue menmona ' 
ção Geral dos Telegraphos Alvaro Noya Soa- Discussi'lo unica do p1•ojecto n.l78, de 1904, 
res um n.nno de licença, com Ol'denatlo, em autorizando o Poder Executivo a. conceder 
prorogação da.quella. em cujo goso se acha, um a.nno de licença, com ordenado. ao con
para. tratar do sua sauJ.e (discLissão unica) ; dllctor de trem de 3a classe da Estrada de 

- · . · . Ferro Centeal do Brazil Antonio Toscano de 
,· Votaçao do pro.~,ecto ~· 171, de 1904, auto- Brito, em prorog;1ção áquella em cujo goso 
nza.n~o o Poder Execut1vo a conceder ao _en- se acha para tratar de sua. saude onde Jhe 
genhe1ro Augusto do Rego Toscano de Brito, convie1.' sub-director da 3a divisão da Estt•ada de ' 
Ferro Central do Bra.zil, sois mezes de li- Levanta.-se a sessão ás 12 horas e 45 mi
cença., sem vencimentos, em p1•orogação á nutos da tarde. 
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90° SESSÃ.O EM 13 DE SI~TEMRRO DE 1901· 

Ao meio-dia. prococle-se á cha.ma.dn., a quo IMa.ttos, Irineu Machado, Nelson de Va.scon 
ro.;pondcm os Srs. Paula Guimarães, Oli- cc~Uos, Juã.o Ba.ptíst:.t, Bclis1.rio de Souza 
vc.iea. Figueiredo, Alencar Guima.J'iic.s, Tl10-I Beza.mat. Jnlio Santos, Cruvello Cavalcanti. 
m.az Accioly, vVa.oderloy de IvlonüonçJ.., Joa- .João Luiz, Gastao da. Cunha, Carlos Peixoto 
quim Piees, Bricio Filho, Sd. Peixoto, Aurelio Fitllo, Pcnido Filho, F1'a.ncísco Bcmardino, 
Amorim, José Eusebio, Luiz Donüngucs, I Joã.o Luiz Alves, Leonel Filho, Antonio Za
Chrístino Cruz. Dl:ts Vieira, 13czcrril Fon- cn.l'ias, Henrique S<tlles, Carlo:; Ottoní, Mu· 
tonelle, Francisco Sá, F.rodeeicG Borges, noel Fulgencio, Lir1dolpho Caet.a.no, Olegario 
~Jdu:n·do Studa.-.·t, Sergio Saboy. a, Gonçalo I Maciel, H.odolpho Paixão, Padu'.t .Rezende, 
Souto, Eloy de Souza, Fonseca. o Silva., Al- Jesuíno Cu.rdoso, Domíngues <lo Cn,stro, 
berto Maranhão, ·watfredo Lea.l. Al>dou Mi- Valois de Castro, Fernando Prestes, Alvaro 
lariez, Izidro Lsitc, Teixoim de Stt. João ele Carvalho, Azevedo :Marques, Rodolpho 
Vieira., Esta.cio Coimbra, R.a.ymunllo de Ml- ivfiranda., Costa. Netto, Canúido de Abreu, 
mnda, Euseblo do Andrade, Joviniano de Barbosa Lima, Angelo Pinheiro, Victorlno 
Carvallto, Oliveira. Valladão, Domirwos Gui- Monteiro, Jamcs Darcy, G.:~ssiano do Na.sci
lll<Hães, Nciva., Bulcão Vianna, Prisco Pa,- monto e Homem de CarvaJho. 
raizo, Garcia, Pires, Augusto do FreHas., E sem causa. os Srs. Rayruundo Artlmr, 
Pinto Dantas, Rodrigues Lim<J,, p,~ranhos Anizio de Abreu, João Gayoso, Virgilio Bri
Montonegro, Bernardo Horb, José Manjar- gldo, João L.opes, Affonso Costa, Celso ue 
dim, Corrêa Dutt·a, Stt F1·eil•c, Erice Caolho, Souza, Medeiros c Albu~uorquc, Pereira de 
Fldelis Alves. Silva Castro, Galvão Baptista., Ly1•a, Ma.taquias Gonçalves, Pedro Perna.r.n
Pm·eira Lima., Henrique l~orges, Mauricio bnco, Elpidio Figueiredo, At·roxellas Gal vão. 
de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, Ft·ancisco Rodl.'igucs Doria, :Moreira Gomes, Galdino 
Veiga, Viriato Masca,renhas, E$tovam Lobo, Loreto, Heredia de S<l, Bulhões Marcial, 
Bernardo :Monteiro, José Bonif<~cio, David Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, Ame
Campista., Antero Botelho, C;trnelro do Re- rico do Albuquerque, Laurindo Pitta., Pau
zendQ, Bueno de Paiva, Aclalberto Ferraz, lino de Souza,, Ril.Jeit•o .Junqueh•a, Astolpho 
Bernardes do F<tria, Calogera.s, Sabi[]O Bar- Dlttt':.t, L'lmounier Godoft>edo, Ca.millo Soa.res 
roso, Carvalho Beitto, Olyntlw Riuciro, \Ven- [<'ilbo, Nogueira, C.:tmillo Pratos, Galeão, 
ceslau Braz, Bernardo àG Campos, Moreira. G:wvalha.l, CostJ. .Junior, Amaral Cesar, José 
da Silva, FranciS·!O Romeiro, H.etlouças de Lobo, Leite do Souza, Pnulino Carlos, Fran
Carvalho, Arnolpho Azevedo, Fen'cira. Braga., cisco :Malta, Ar1uino Ribeiro, Benedicto de 
Eioy Chaves, C:.wdido Rodrigues, Het•moue- Sonza, Lindolpllo Sorm, Juvenal lvliller. 
gildo de Moraes, Joaclllim Teixeira. 13m.ndão, Ma,rçu.l Escollitr, Germano Ha.sslocbm•, Riva
Berna.rdo AntoQio, Cttdos Cavttlcaoti, C:tr- davia Corrêa, Domingo.:; Mascarenhas, Al~ 
valho Chaves, Paula Ramos, Abdon Baptista., t'L'edo Va.rcla c Cttmpos Ca1•-tier. 
Elize11 Guilhet•me, Luiz Guall.Jerto, Soares 
dos Santos, Yespasia.uo de Alhuqtierque c 
Diog<> Fortuna. 

Deixam de comparecer com C[).US ·:~. p::tr
ticipada os Srs. Julio do Mello, Eugenio 
Tourinho, Enéas Martins, Rn.ymundo Nery, 
Hosa.nnn.h de OliveÜ'a, Pttssos Mirand:::t.. Ar
thur Lemos, Carlos de Nova.es, Rogerio de 
Miranda, Indio do B1•azil, Antonio Dastos, 
Urbano S[l.ntos, Gucdelha Mourão, Tlwma.z 
Cavalcanti, Pereira Reis, Pauta o Silvtt, 
Trindade, José Ma.rcellino, Esmet·aldino Ban
deira, Moreira Alves, Cornelio da, Fonsecn., 
Arthur Orlttndo, Angelo Neto, Epa,minondas 
Gracindo, Felisbello Frei1•e, LeovigiUo Fil
gueiras, Castro Reballo, Tos-ta, Felix Gaspar, 
Satyro Dias, Vergue de Al)reu, Alves Bar
bosa, Tolontino dos Sa.utos, Eduardo Ra.mos, 
M.arcollno Moura., R.oc!I•ignes Saülanha., Mnllo 

Vlill, Y 

A b1•e-so a sessã.o. 
E' lida. e sem doba.to n.ppt•ovarla. a aeta. do, 

ses;;iio a,ntocedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. A.Jencar Guimarães
(10 Secreta~·io) procede á leitura do seguinto 

EXPEDIENT8 

Officios : 
Do Sr. Deputado Ma.uoel .José Alves Bar

bosa., communica.ndo quo por motivos de 
sauilo tem osGudo impediJo de comparecer 
aos trabalhos dn, C<tmara.-In teit·ada. 

Do Sr. 1° Secretario do Sm1ado, de 10 <.lo 
corrc\nt.o, communica.nllo ~ne o Senado ali· 
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optou e nessa rJata envion á sa.ncçã.o n. reso
lução do Congresso Nacion<~l, iniciad<~ nesta 
Camara, concedendo um anno de licenç':í.., 
sem vencimentos, ao Dr. Alei hbdes de To
ledo Piza, procurador da H.opublic.l em São 
Paulo.....,.. Inteirada. 

Do mesmo Genl1or, de igual data, communi
cn.n\lo que o Sena.'lo, t nndo ::vlüpta.do a emenda 
desta Cam-tra ao projecto d(} resolução que 
ciova o Cl'Cclito par:t pagamento a D. Da
mazia M<t.lveiro cta. 1Iotta do moio soldo e 
monte pio que lhe competem de 14 do setembro 
de 1893 aM 3 de setembro de lVOO, nesta 
data. envia 110 Sr. Presidente da Republica 
os autographos da mencionada, resolução
lBteirad<t. 

Do mesmo Senhor, de igual data, communr 
ca.ndo qno o Senado adoptou e nessa, uata. 
enviou a s.:tncção presidGnci<tl a resolução 
do Congresso Nacional autorizantlo n. ttber
tura do crelito de 29:300$00.J, supplementar 
(L rnbrica ga. do art. 2° da lei n. 1.145, de 31 
de dezembro de 1903-InteiPada. 

Do mesmo Senhor, de igual da. ta, commu
nicando que o Senado adoptou e nessa. data 
enviou á sancção ])!'osidellcial a resolução 
do Congresso Nacional abriu1lo o credito 
exéraorrlinario de 30:230$()70, p~tra a exe
cuçã.o da sentenç-.a confirmada. por nccordão 
do Sup1•emo Tribunal F'ecLera.l, que a.nnull.ou o 
decreto de 2ô de mn.io àc 1899, r .~fot•ma.ndo 
o [~!feres Napoleão Gonça.lves Guttenb~rg
Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que nessa data. o Senado enviou á 
sa.ncç:ão Pl'Csidencin.l a l'osoluçã.o do Con
gt'csso Naciunn.l autorizando o Govm~no a 
dcduzit' do ctoüito d1.1 530:864$. destim1.do tl.ú 
m.tteri~tl, construcções o orcntua.es, na ta.
bulla annexa. ao docrP-to u. 1.151, do 5 de 
janeiro do cononto anno, a qua.ntía. do I 00$, 
relativa tt.. dilfcrenç~a. verificada. entre a. 
sommn. tot.al das vc1•b:\s alli previsttts e o 
credito de 5.500:000$, fixado no ;wt. lo, §5o 
llO moslllO decreto, bem como a impol'tancia 
do 27:754$. neccs:·m.1'b :~ int.C,i\'l'<W a tlotaçào 
da verba-Estação da. visita do porto. -In
teirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, comtrlU· 
nicanU.o que nessa dttta o Senado enviou ú. 
sane;ção pl'Osidoncia,l t~ resoluçilo uo Con
gre:-:so Nacional autorizando a. alJCl'Üm.l. do 
credito e:3peci:.tl de 107$850, p<1ra. occorrer 
ao pagamento a.os soldado.~ do !o batalhão de 
:Lrti11mria do J;osição f'.Jartinllo X;tviei' dos 
St\ntos o ~1a.noel Pinto do Na~cimünt() (lc 
::;eus vencimentos l'ebtivos ao mez eLe novem· 
bl'O ue 1901.-lnteir •.da.. 

Do mesmo Eenhor, de igunJ tlata, enviando 
a emenda. do Senado á. proposiç5.o dost<t Ca-

11111rn. que rlx:a. o nmno1'0 o os vcnclmentoH 
do pessoal da Mesa <le RerHLts rlc la ~.~l asse 
em S _ Fraueisco, no li:sí;a.<lo de S~wta. Ca.Llw .. -
rina.-A' Conunissão de IJI'çamento. 

DJ MinL:;tct•io da .JusiJ1}a e Negocio.'! Iotc
rlor.[)s, de lO do corr<mto, satisfiw:mdo a. re
quisição desta, Cama.ra no oifieio n. 230, üc 
29 do mez pmximo fiwlo, em l\Jtlif.n.mcnt;u 
ao aviso de 23 de otüubeo de l 903, on via.odo 
cópia. do p;teeceJ.• dn. Commissiio nomottda 
para. examin:.l.l' os ti':.l,b<.tlhus do finado ~LL'
Glsta. Vbtor rvieíeelles, q llC a VÍll v a. de::;!.~ 
oJI'ot•eccu vender á l~scola. Na,ciomtl de Dcll.<lS 
Artes.-A quem foz u. requisição. (A' Com
missão ele Or·ç,amento.) 

E' lido e vac a. imprimir, para ontea.P JJ:1 
õrdern do::; t1•abalhos, o soguinto 

PROJECTO 

N. 181-1904 

Auto1·üa o Ooutrno a applica1· ao /)I'CJW1'culor 
de historio. natw·al medica rla Jiacutcladc de 
Medicina do Rio de Janeiro, D1·. Antonio 
ó'atta1nini, a. disposição ela lei n. 1-.98, de 
21 de jl.lnlw de 18{)8, considm·an.dn-o lente 
subst.itdo ela mesma Pacu.ldade, clesigncm
clo-lhe a secç:7o que lhe compete pelas pi'Ovas 
doclas em. conctw~w e se!Junr.lo as cont,enicn
cias do ensino. 

Foi prcsenGe á. Commissão de Sa.ude c In
strucção Publica. pa.rn. esta. da,l' o sett pa.1•oc:m· 
o J'eg.um•imento do Sr. Dr. Antonio S.l.'!ita.· 
mini, medico o prepu.radoi' cffectivo elo ltis
torin. n·:tturv,l mCldic:~. tln. Fa.culdarlo do Mn· 
dicina. do Rio de .Janeiro, em que peclG p:w~i. o 
Congresso Nac]nal manlla.r cúnsidor<~l-o como 
lente í;Ubstituto da mesma Fuculdadc,deven.lo 
tct• cxcecicio n:t secção a. que pCl·&enccru as 
rmrtc1•iu.s em quo foi approvado polu. congro
gaçã.o om 2~) do outnbt•o de 1895, M concul'SO 
a c1no so subtnottou pu.l'a. lonte substituto da 
21\ sccçã.o da mosm :.L F'aenltla.tlc na vigcmcia. do 
Oodigo) FerOiLil lo Lobo (loi n. 1.15\:J, do 3 tlo 
llozembt'O üo 1892)~ sondo-lhe a.pplica.··la a, 
disposiç\1o 11•~ lei n. 138, llc 21 do jn nho (lo 
189:3. 

O Sr. Dl'. Antonio Sattamini bn.s·iotl a sua 
petiçào no segnin te: 

Em ter n. lei n- 1.270, de lO do janeiro de 
1891, lei Benjnmim Const<1nt, encontr·ado já 
o supplicaute pl'ep::tradm' d:.t Facnlclalo 1le 
Medicina do Rio de Ju.n:Jieo ; om ter a lei 
n l.270, ele lO de J::-:. neü·o de 18U I, sttpprimido 
os logc'..l'CS d: adjuntos c ceeaclo o:1 logat'G:3 de 
substi:.utos do secção. q_ue para. o son prlmeil'o 
provimento, pel.o art. 25\) íla. me.:nnn. lei 
n. 1.270, só poderia.m concol'r'or os adjan tos n 
propara.dores, que o:xistimn na.qunlln.occa.si:lo; 
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(\rll qut) o Governo, pi!lo tlocreto 11. 1.3'11, de' que o Sr. ;\ntonio S:tUamini, r:rc~p:~r·:uloP d1~ 
~:7 de f'c,·m·eiro de 180! suspeutleu o l'Of~I·ítlo h isJ;oi·ia. na.tura.l mcd.iea. <la Fa.r.ul~ta!lo üo Mo
art. n. 259, e d!3Í:l!l'tninou, velo citado dicino. do lUo de Janeiro, :-u acln em con
dect'Cto. quo as CtLdoii'a.,; no vamuntc CL'P<td:ts, diçõ :.:s ú.s em quo se a.cl~tW<L o Si'. Dt•. Jo;)t~ 
asshn como os loga.rcs vagos, fosi-lorn J..ll'uVidus Julio üc UtLlaz;~ns, cnt,ào pt•ep<Ll'<vlui' üo 
indepcn<tente das cla.usula.s cs:.:~.holocid tt~> nos thm':l .. peutictt ela. Faculdade de 1JodicintL 
l'eSpcctivos l'egula.mcntos, pPojwlica.ntlo os da. Ba.llh, tl. q t1cm o Congresso Na.ciontd, 
into ;·esscs d.aquollos quu, so Jcdi •. ·u.ndo :v> I att~· ndendo a.os 1·igvrosos pt·incipios <lo 
1nagistorio, crnpregavam o.:; seu.~ nsl'uJ'Ç1iS, nf111iJ:u!ü c de justiça, eouccdcu o fuYUL' 
confia.dus na. lci,p:1-ra Cúncol'l'eeom :tos log:n•c:3 <lo :wí;·;l'iz:1r o -Uovcl'no :1 applícal'-Jlto a 
de lentes, c nc::;tas condições so aclt:w<~ o :>ttp · disposiçi'i.o th lei dn junho du .18!X~, consido
plicanta, quo foi ovidotHorncntc pl'c.itulicado l'.:tndo-o lotüc snhstituto d:.Lquclla. Fa.culti,Ldo, 
pelo de;.n·c to n. 1.:341, tle fovcr·oiro d 11 1801, J:slgnando-lho a. :-;ceç:.í.o a c.tuc eompctil' se
em :;cus direitos ~;urantiuos pelo :..u·i; . 25\J g·undo as provas üadas om conctu·so c as 

.tia. lei n. l. ;,;'70, que gar· : ~.ntia. a.o:> a.djuntm; con vonicncias üo ensino, é de ptLL'eccr cpw 
c p:rcparaduros (:nt.iio exístenCcs o exclusivo s :ja. o S1·. De. Antonio S:;.ttamini l'a.voroci!lo 
dicoii.o de cvncunerom p 'm o pr·imoiro pcln. mesma. (lispo::;ição o cn1 vir~urle lla.s 
provntmnto dos logn.l'es de Sii1Jstituco; em n:wsm<l-'3 l'tlZÕcs. pelo que cntenJc que o ro·· 
flttO ao Congresso Nac:ionat os peojudl.- qnoi'inwn to do suppiica.ntu deve ser atton
cados recorreram, o r1ue e:lse votoü <~ lei tUdo, sc:nttt> uererida a sn~t petiç~:Io com o se
H, 1 ::JS, lei <.le repara\lfto, <JI!O appl'ovcitou a guint.u pt·ojocto J.c lei: 
i;oüos os }H'0}1<tradores, ~11w tinham i:iÜlo ap
l>l'OVa.<lus c que fora.m (!levados ú cn.t(:)gori<t 
<lo !cnte.:l snhstitutvs; om quo ])el<1 lei n. 138, 
do 21 do ,junho 1lc 189:3, tcrccil'<L pal'tc, o 
propa.radOl.' quo lwuves~e feito concm·so p:H'a. 
o c~•rgo do <~djnnto p<tssaria. •~ snbs ~i1;ul;o, 
devendo ser distribuido pc!as ctuloil·as un 
secções, segundo as ha!Jilitaç~õcs pi.·uva1las 
l!lll concursos [tnteriol'es c as cunvcniencia.s 
do ensino ; em que, si n. lei f<t\·oroce o lH'O
para.dor quo h ou •res::;c feito concm·so para. 
~cl,íunlo c sido a.pprovn.d.u, com rnuito m:.Lioe 
razão o juf'tiça devo favorecer o peep:t.radot' 
que ti.voe fuito conemso o sido approvaclo 
llLt1':1 suustituLo, conct\1'30 muito mu.is dcfficil 
o mais vusGo por eompreilcnder muito maio1· 
1mmoro do maturias o ser· julg-ado por todét a 
congrognçilo, caso em l!UC :'ie achiL o 8nppU · 
cante; em que o Cong-resso Naciomü em lH03 
(loi n. 2113, do l!Jü;J) a.utOl·izou o Governo :1 

O Congresso Na.eional resolvo: 
Art. l.° Fica. o G()VlJl'llO a1tt.orir,~'..1lu n. 

;; p plicar ao ln'epa.racl,Jr de I tis to ria. na.tura.l 
mo:lic:~ d<t F.~cul.:u.do de i'. rcJlcin;~o do Llio do 
J ~tm~ir•o, Ui'· Antonio SattLLmlni, c.L disptlSL\~ão 
<b lei n. 1::38 , r1o :d de junho do 1893, con:·Ü 
dert~ndo-o lunto StlbstituLo <lc.t mul:iJO::t Fa
cnlüadc, <.lesi :~· na,n ·.:o-lh\l <L sccçã.ü que lho com
pete pelas prova.s tla.das em concur::.o e su;. 
g-i:ndo as COJlvcnicncias do ensino. 

1\i:t. 2. o Rovog<nn-so as disposiçõed em 
contra.l'iu. 

Stdét das Commiss(jos, !2 lle sotcm IJJ'O de 
190,1.- 8aly>·o Dias, pr·csidonte.- Jlfafaquins 
Oonçatt:es, l'Olatol' .- .lutt:o Um·los 'l'cixcinL 
Bra1ult'ío.-JosL; Bon·i(acio.- Jose Loúo.--Jaii.u 
Vieú·a.-..:tHlcro Botct/tf),-S.:i PeiaJolo. 

appliettr o disposto na lei n. l3S, do 21 de O §h.·. Oli~·ch· ; l, ~i·igll:HO!ire{.lo (·) 
,junho do l8U:3, ao Dr . .fosú .Jnlio Ll0 Cala.:i:a.ns, -Sl'. lh•osiüentc, recebi elo::> meus dcsoln.dos 
n.ntigo pl'cpnt·c.ttlol' da. Facnlc1~L :_o de Medicina. coUcgn.s, Depmndus pelo Estado do Rio de 
da. Bahb, prejudi·ca.cio ta.mbcm no~ sou:; in!;or- ,JiLJJOiPLl, a pungontis.sirna in(:nmboncia de 
ei:lli<~S pohL refut'll1it lknj<trnin Cunst.an.l; c r,r·;tzür ;~o corhoclmcmto do V. lGx. o da. Ca
vo r outras repotidu.mmrto foi tas no cndno m~tra o :pass ;nwn t '• oecol'l'ido hontem :.t 
SU})Oriol', que tinha. feito um coucm·so p:u:a. JliJite, do nosso pr•~n te:.vio cornpanltcil\), Dr. 
len~e snlJstituto cb 2'\ secç~u.o na. rnesnm Fa- Abelardo Sa.turnino Tdxcil·a de ~violto, hormt 
culdadc c sido approvado ; em c1ue ttH conui- e dcsv<.tuecimento üe no:;stL bcmca.da.. 
(:LhJS do supplicn.nto são por.teitamcntc iguaos Não é sob a. cruel emoção de -~ão fa.tal 
ús elo Dr. José Julio do Caln.zans, porque o acontecimentu,nosprimei!·o;; rnomentos dell:t, 
stl:pplica.ntc é ta.mbcm n.n tigo pi'op:J.r·adol' que poderia tl'a.ç:u· perante V. Ex:. o v:tlot• 
de his tm·h natural mcdicet da. Fa.culda.de moral, intcllectual o politico d.o companll:;il•u 
de Ivlcdicina do Rio de Jttneiro desde 1800, e quo acabamos de pordel'. 
Joi pt•ojudicctd.v igualmoutn nos seus inte- l'll , -1,., t , ~ t c , 
l'C"f3'"S p:~la. rofor'im1 P--njn.nün Const·1nt e por ~ 0 pa.~sou l::.tpH <vmen c por es ,a, am_.u·n. 
01;~ :~5 ;.•peti<lo.nu~nt; i~tt.u.s 110 c~sino l:'\l~, e t:~o c~rcadv ue to l'~11Cn~m.l pela. sun, torl'L~í\l 
ll' ~-· ., e ' " enfm·mxdadc que IitVJ podo d:w a.o sm·v1ÇO 

1J~ uC~mmissão de Saudn 0 Insh·ul!ç'iio Pu- pullilco <'ltunlla. dodicação com tlllO t:Lnto cun· 
ll\ica .• ostud.tl.nclo o que :ülrga um sou ftwor o 
~1·. Dr. Antonio Sa.tttunilli c consitlora.n<io 
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ao o ANNAES DA CA!'.IARA 

correu para ·· preparar a. situação actual do 
Estado a que pertencin. (Apoiarlos da bancada 
do Rio de Janoi1·o.) 

Vou submettor á considera.ção da Casa o 
requerimento que acaba do ser feito pelo H
lus·&ro Deputacl.o pelo Estado <lo Rio, o Sr. 
Oliveii•a. Figueiredo. 

Os senhores que approvam o ror!uc:>ri· 
mcnto, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Está approvado. 

O Sr. Dr. Abelardo Saturnino Teheira de 
Mello si não tinha o alGnto necossa.rio para 
occupar atribuna,-em q11e-tantas vezes bri
lhou em outras épocas, tinha, porém, o es
pírito bastante forte para, vencendo todas 
as difficuldades oriundas de seu padeci- Serit inserido na acta o voto de pezar. 
· t d d · t d d t No meio, para fazerem parte da Commissão 

Cimon o, e Icn.r-se ao os u o os assump os que dovo repreaentar a camara. no sa.hi-
da. nossa ordem do dia, com tanto crlterio, monto e da.l' pezames á Exmu.. viuva, os Srs. 
com tanto esmero que diversas veze~ teouxe 
contl"ibuições uteis paru a. solução do nego- Oliveira Figueiredo, Silva Castro, Bricío 
cios pedcntes dn. nossa deliberação. Filho, Diogo For-tuna e Alberto Mar<J.nhão ; . 

e, em virtude da deliberação da Camara, 
O Su. P ARANnos MON'l'BNEGRO - Deu im- suspendo a sessão, marcando para or.:lem do 

portantissimos apontamentos sobre o pro- dia de amanhã: 
,jecto do fallencias. votação do parecer n. ZT, de 1904, rcco-

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDo-Eu ia justa· nhecendo Deputado pelo 1° distrlcto do Ma
mente appellar para. o testemunho do illus- ranhão o Sr. Dr, Francisco da Cunha ·Ma· 
tre representante da Bahia quo dellc recebeu chado; 
valiosos subsídios, po1• occasião do debate da Continuação da votação clo projocto nu
h· i de faUencias. Tambem a questão do mero 107 A, deste anno, do Senado, qtte dá. 
nosso Regimento Interno elle estudou-a novo reg;ulameuto organico ao Asylo de In
com muito cuidado e trouxe á Commissão do validos da Patda. (3a. discussã.o) ; 
Policia algumas observações muito uteis e Votação do proJ·ecto n. 101, de 1904, ap~ 
pr:1tica.s. Foi, porém, peincipalmentc ao 
meu Estado que ello prGston os ma.is rGlovan- provando a. Convenção Sanital'ÜL Int.ernacio· 
tes serviços. nal, concltliuu. nesta Capitn.t aos 12 dias do 

Magistrado, advogado om Campos, em um mez do junho do corrante anno pelos delega
mais amplo sconarío par·a 0 desenvolvimen- dos do Bra.zil e das Repuhlicas Argentina, do 
t d 1 ] d Urugmty e do Pa.raguay, com os pareceres 
o de sua activi a( e incansave ' ain a nos das Comrnissões de Instrucçã.o e Sa.udc Pu-

ultimos dias de vida. não so pJupou á fadiga blica o de Diploma.cia e Tratados (discussão 
para coadjuvar os govcrno:3 do illustr·e ge-
neral Qnintino Bocayuva e do nosso bcoeme- unica.); 
l'lto presiU.cnto actutLl, St• .D1·. Nilo Pocanhtt. Votação do projecto n. 143 A, do 1904, do 

No sou I'etil•o do Gamlmquira, onrlc~ bns- Sonu.do, conced~ndo a D. Jull~ta. J?elamare, 
cct.va allil'io para os seus pulmões, naquolle emqt!tul't_9 soltmra! _o montepiO cle1xado por 
benefico clima p1·estou inolvida.vois serviços I se~1 u·ma.o, .o cap1tao do .. m~1· e g~or1•a no
ao Sr. DI'. Nilo Poçanha., concorrendo para· t1r1go AntoniO Delamare (.31\ cllsoussao) ; 
as uteis . reformas quo tanto estão mulho· Vot:tçã.o do prqjecto n. 327, de 1903, a.uto
I'ftndc1 a situação do Estaclo do Rio de Janeiro. rizando o Pod0r Executivo a fu.zm• I·ovortol' 
(Muito bmn). em ftwot• ele D. Amalia Paulin:1 H.odriguoa 

Eu, pois, S1•. Presidonto, creio intel'pl'OtM• Silva, it•mã. do capitiio João Sa.bino Rodri
flelmento a. intonçã.o de todos nós pedindo a guos Silvn.. a parte da. pensão quo cabia :.t 
V. Ex. que consulto a Casa. si consento (!UO su:1 fu.llocldltmãe, D. Zelinda Maria Mondes 
so consigne na. actu. um yoto de pOZ<Ll' pol' da. Silva, concedida por decreto do Governo 
seu fa,llecimento, se nomeie uma commissã.o Provisol'io de ll du outubro de 1890 (2~ dis
para representar n. Ca.mu.ra no seu sahi- cussão); 
mento funebre, se enviem pezames â Exma. Votação do projecto n. 88, de 1904, conce
e desola.da vi uva e se levante a sessão. (.ll:luito dendo a D. Flora Quei1•oz da Cn.mara Lim:1, 
bem; muito bem). viuva do co1•onel hono1•ario do exercito Fre

derico Augusto da Fontoura Lima, a pensão 
annual de 1 : 200$000 ( 2a. discussão) ; O Sr. Preside11. te - A Carnara 

acaba de ouvir a triste communicação, feita 
pelo Sr. O li v eira Figueiredo, do infa,usto 
passamento do nossJ distin~to collega, o Sr. 
Dr. Abelardo Saturnino Teixeira de Mello, 
que tantos serviços prestou ao Estado do 
Rio durante a sua vida e tão prematui•a.
monte arrebata do aos sous amigos e á 
Patrin .• 

Votação do projecto n. 166, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Industria, Viação e Obras Publicas 
o credito extru.ordina.rio de l: 553$770 paea 
pagamento aos he1•deil'os de Gentil Homem 
de Almeida., dos ordenados que deixou de 
receber como telegraphista de 3a · classC' da. 
Repartição Ger:tl dos Teleg:l':tphos, d.e 22 cl<l 
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março a 31 de dezembro do 1895 (2'' dis· 
cussão) ; 

Votaçã.o do pal'Mer n. 2:1, do Hl04, indefe
rindo o roquerlmento em que D. Maria Pinto 
do Araujo Corrêa pede uma, pensão (discussão 
unica); 

Votí1çã.o do parecer n. 24, de 190,1, indefe
rindo o requerimento em que os opoearios 
da Fabrica de Cartuchos e Artifícios de 
Guerm pedem que se lhes cedam passes de 
2ã classe com abatimento de 75 °/o na Estt•ada 
de Ferro Central do Brazil (discussão unica); 

Voti\ção do parecer n. 26, de 190,1, conce
doncloliconça, por prazo indeterminado, ao 
Sr. Deputado Antonio de Padua A~sis Re
zende para, om tt>atamento d;~ sua saudc, 
ret,irar-so ))<n'a fóra do paiz (discussão 
unica) ; 

Votaç'Ko do -projecto n. 170, de 1904, con· 
c9denllo a.o tclogeaphista-chcfe da Rcpcwti
ção Geral tl.os Telegraphos Alvaro Noya 
Soares. un1 anno de licença.). com ordenado, 
em prorogação daquella em clljo goso se 
acha, para trn.tar do sua saude (discussão 
unica); 

Vota.cão do projecto n. 171, de 1!)04, auto
rizando o Poder Executivo a conceder ao en
genheiro Augusto do Rego Toscano do Brito, 
sub·director da 3a divis:to da Estrada de 
Ferro Central do Dt'azil, seis mezes de li
cença, sem vencimentos, em prol'ogação à 
concedida pelo Ministcr.io da Industi•ia., Viação 
o Obras PuhHctvJ, par<.~ "tt·i:~tae de ::;cus inte
l'US>:lQS füra tlo pai.~ (discus:J[~o uuica) ; 

Vot<tç~lo <lo proJccGo 11. 173, de 100:1, itu~o
l'Íz;.mdo o Podo1' Executivu a n.brir a.o Minis
torio da. Ic.,azenda o credito oxtraordinario de 
237:610$040, principa-l o custas, e mais da 
quantia corl'e::Jpondonte aos juros legaes da 
móra sobr·e o principal de :230:290$040, a 
contar de 17 de dezembro de 1902, tudo pa.ra 
pagamento a Manoel Jo~é Bastos do que lho é 
Llevido pela i~'ttzenda Nacional em vh·tudo 
de sentença. conth'n1ada. por accor(lão do Su· 
premo TI'ihnn:~l Fmlt'wa,\ (:~a d.isenssão) ; 

001 

23 discussão elo projecto n. 104 A, de 190,1, 
autot•izando o Governo a abrh• o credito da 
42:480$ p~tra. pagamento das diarias aos en
genheiros Jiscaes das ferro-vias fiscalizadas 
pela União, nos termos do n, XXXV do al'
tigo 17, da vigcn te lei do ol'çamento ; 

Discussão unica. elo parecer n. 1~1 D, de 
1904 sobre a.s emendas offerecidas na 2o. dis
cussão do pl'ojecto n. 121, deste auno, do 
Semvlo, tot•nando oln·igatorias em toda a. 
Republica. a vaccinação ·e revaccinação con
tra. a variola, as qu[\OS foram enviadas á. 
Commissão de Orçamento, ex-vi do art. 165 
do Regimento Interno; 

2a discussão do projecto n. 179, de 1904, 
autorizando o Podel' Executivo a. abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
nario de 13:734$600 para pagamento a José 
Luiz Pereira, de aluguel do armazem, na. 
ci;ladc de Porto Alegre, n.rrendado á Fazenda 
Na.cional, de a,ccordo com a, carta peecatoria 
expedid:t pelo juiz seccional do Estado do Rio 
Grande do Sul ; 

2a. discussão do projecto n. 180, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Mi n isterio da. Justiça. . e Nego cios In tE'ríores 
o credito extraordinario de 290:968$494, 
para pa.gamentv das quanthts devidas a. Bar
nabé Moreira Lopes e Braconnot & Irmãos, 
por serviços feitos ao Hospital Nacional de 
Aliena1os; 

Discussão unica do parecer n. 30 B, sobre 
cmeml<1S offerecidas na 2·' discussão elo pro
jacto n. :~o, tlosto anno, quo Mltoriza o Pre· 
sitleuto da H.cpui.Jlíca a oncomm011dar (1. iu· 
dnstritt, pulo Ministro da. 1\la.rin\m, os mwlos 
q uc menciona,; 

Discussão uuica do projecto n. 178, de 1904, 
autorizando o Poder Ex.ecutivo a, concedet• 
nm anno de licença, com ordenado, ao con
ductol' de trem de 3"' classe da Estrada de 
Forro Central do Brazil Antonio roscano de 
Brito, em proroga.ç:ão daquella em cujo goso 
~e acha, para trater de sua saudc, onde lho 
convier. 

Levanta-se a sessão ás 12 horas e 30 mi· 
nutos da tardo. 

100fl SESSAO Ri.\1 1.1 DE SETEl\fBRO DE 190-1 

P1·esidencia do &·. Paula Guimarães 

Ao meio-dia procede-se á. cha.mada a qneldonça, Joaquim Pil'cs, Celso de Souza., Ho· 
re._spo~dem os S_.rs. Pn.ula Guimarães, OH-:eira s~nna,h do O~ivei~~.··- Luiz Dom_ingue;:~, Ch-ri~?· 

. FJgUCU'edo, htho uo J\i'Jllo, Alunca.r Guuua- tmo Cruz, IHa.-s v !011\lr, Bozerrtl F'ontenello, 

. rii.es, 'l'llomttz Accioly, \Vc.mdorloy de Men~ fr,lncise;o Sá, Ed'lta.rdo Stnda1•t, Eloy de 
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Souzo.,W <\.lfl'e(tO Leal, 1'dnda(1~. I7.ilh•o Leite, I d:d;'1. cnviott :, SéUJC. çã.o u pt•oposiç:\o do.~·t ~~ 
Teixei i'O.. do Sá, Bd cio Filho, Est:J.cio Coim- Uam<~.t:ll. , autorizando .~ <tbertut•<c do credito 
ln•o., Rodrigues Doria, Joviuinno do C:tt'VlL- especia l ue !00: 000:(;, om·o, pa ra u. couelttsiio 
lho, Oliveil'a Valladão, Domingos Guilnarã.es, tios t rat ados d:t Mis:1ão J<; ~peci.al encarregada 
Noiva, Leovegíldo Filgul'lil'<ts. Bulcão Vi'lntJ[~ , do tt•a.tat' dtl questão de limitc;s com a Guy<L-
P I'isco P a.raiso, F eL)( Gasp~r, Eugonio na Inglezo.. -- l ntcira.J.a. 
Tourinho, Gn.rcia Pires, Satyro Dia.s, An- • - . -
gus to do I?reitas, Pin to Dant.u.s, Al ves Da.r- Ac .. ~. da. a.Jm:aça.o ger~l dtt el?Içao que s~ 
ho:m., P:nanhos Montenegro, Bcrna.t•do Horlt, p~·oc.~diJLt no 1~m ~4 do JUlho ~~uno , ~elo l 
Moreira. Gomes, a ermlia-da SlL, Correia Du- chstt ~cto do Es~1.t.o c~o M~.ru.nhao~ par~ pJr~
kt~. Americo de Albuqn el'l}ltO, João Baptist<t, enclmu?nto .. da v~.,a. d';:'-·{~(:a ) .. elo. f<tll; ct
Si lva. CJ.Stro, G:llvão fhptista, Mau r-icio de m,onto do.~.: · Josl! t~o~ugu~.s l•crn,~ndcs.
Abl'Bu, Vil'i:1to Mu.scarenbn.s, Bem a rdo Mon- A Commis::>ao de Pct1çoes e Ptlderes . 
toiro , Josú BoniftLcio, Carl os Peixoto Filho, 
D<wld Campi;tu., Carne i:t•o de Rszendo, Bueno 
de P:üva, Bermwlcs de Fal·il1., La mouuier 
Go<lo frcdo, Calogeras, Sabino B<wr oso , Car
valilo Britto , Olin tho Ribeiro, Olegal'io Ma
ciel, W cncesláo Braz, Bornardo de Campos, 
Francisco ·~.omoiro, Rebouç·ts d·1 Cnrvalllo, 
ll rnolplto Azevedo, Panlino Carlos, Cn.ndido 
Rodt'lguos. Hermonegildo de ~Ioraes, Carlo.; 
Cava.lca.uti , Cal'Yalho Chavos, Pa ula. Ramos, 
Abdou lh pt isb, Eliseu Gnitilol'me, So:u•es 
dos Santos, Ma.rça.l Escobar, Vospasü1no de 
Alb ttquerque e Diogo Fot'tuna. 

Abi•e.se a sessão. 

E ' lida e sem debate a.ppt'OI'D.da a a.c~a. da 
seasão antecedente . 

Rectuor imcntos : 
Da. v i uva, do Dr. Paulo Fcrraud, ex-lento 

tla. r~scoia. de lrtinas de Ülll'O Pl'OGO, pedindo 
pagamento das gr atílica.ç.ões q ue deix ou de 
rc~.cber seu tln;\do mal'iilo a quo elle tinlw. 
direito, pelos mot ivos que expõo.-.1\' Com
missão do OrÇ<'\mento . 

Do .Joaquim da. Silva Guimar i'Lcs, ex:,tltc
Soli i'CJi:t·o da Estl':.J.Ju. ele Ferro Ccntr>a.l elo 
BI.'uz:t, pedindo r e!Bva.ção da. pr-escripç.ü.o em 
quo diz l;et· incorddo para l 'ev isão do SlW.S 
ooiüa.s, pa.l'a cum a Fazenda, .Nacio11al. -A.' 
Cvmnüs~ã.o de F'ttzcnd<l. e lndustrias . 

Sllo Udos, e vão ;1 impPimir para entr:ll' n a. 
ordem dos t 1•alko.lhos, os seguintes: 

l ilde(e1·e o ,.,;qJ.Wrimcnto em qtte o pmtican te 
dos Oo1Teios de Jlinas Geraes, Josd C(/.6-
lan.o .ritves Neves, ped!J tmt anno de Ucença 

O Sr. Silva C a!ét;ro- Sr. Presi
dente, commnnico a V. Ex. que a. commissão 
nom€ada por V. Ex. , para acoropcmiHtr o 
inditoso Dr1putado fluminense Abelardo Sa
turnino Teixeira de Mello á sua. uHirna mo
rê!.cla e dê.t t' peza.mes á familill. do illllstre 
mor t o, cumpriu o seu dever. 

A.' Commissão de P t'ltlções e Poderes da 
O Sr. J..>.resident e - A i\1esa fica. Cu.m~ra, fo i tra.nsrnit tido '[>Ol' intermedio do 

intoü·a.da. Ministorio d<l. Inclus tl'ia , Viaç.'í.o o Obras Pu-
blicas um requet'imen to de José Caetano 
Alves Noves, solici tando um a un o do liceoÇlh. 

o s 1·. tt..lenctl.t• GoiUl.tl .rães (:L• Attenuendo-sc ás i11formações que acompa.-
sec,·elario) Pl'Ocede á. lei tut•a. do seguinte n l.uun o mos mo rcq uerirnento, ê a. Com missão 

Pa~Js<~.-BB ao e xpeclieu tu. 

EX.PEDlEN'l'E 
de parecer c1uc sej!l. indaferido o que pede o 
supplic;lnte . 

Offlcios : 
S;.tla. d~ts Commi~sões, l de setembro de 

1904.-Josd l!.:t~sel)i o , presi dente .-llf. íle Sd 
Do St•. 1" Secl'eta.rio uo Senado, tle 12 (lo l"r eil·c .-JJcSia; Gltsp m ·.-.Euse/Jio de Ana,·acle. 

co1•rente, commuilicando que o Senado ad- . 
opto(t e nessa. data enviou á sanação do St•. N. 29--- 1904 
Presidente da Republíca, a resolução do . . • . 
Congt·esso Na ciona l , concedendo n. pensão 1 Lndc{c1·~ Q.. ·1·cquer~mcato · d~ Jose Atl tcm1o de 
mensal d•J 200$, l'opa,r ti da.men ie, á vi uva. e A1·auJ~ Vasconcellos! ped1nclo paga_mento da 
fi lhas solteüas- 00 ca.pii;ão de ma.r e g uerl'D. qtUt!tha de _ 36:800~00 p1>1· se1·v,ços 11res· 
Fra.nr.isco Romano St<lpple da SHw~., sem taclot. ao paM em 190:-

. prejuizo do meio-soldo o montepio peln. tu.- Jos1í An tonio üo 1~rauju V;\sconceUoR lledo 
bella de 1876, a que tem dir eito .-Inteirn.du.. quo !he seja. pa.g:1 a quantil1 d0 36:800$800, 

Do mesmo senho1•, de .13 dQ cOl'l'l)nto, ~om- pur sorviQOS pl'ost.~dos ao }Hiiz no auuo d~ 
munica.ndo que o 8enado approvou e nes,;a. 190~. 
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Em suu, pel:ição não diz CiWÜ :1 natureza. da 
commlssão que exeJ'ceu, nem ti'í.:J Jlouoo ~e 

N, lG3 A- 1004 

z·el'clrO ao acto du Govenw que o investiu de Deie1·múw qHd o.5 pat,·r)es, mach inístas, fo-
tacs funcções, QLte lleVGL'i~ ser lx\scado em quistas e 1·ewulore3 das lanchas e domai~ 
autorização log<tl, embarcaçiies da Intcn(l.encia Oeral da Gaernt 

A Commi8súo de Orçamento nTio }Jótlo , conlin~<m·rto rL go::;a;· d as v mttaqe;ts do 
pois, a.ttender ú protcnção Llo lJCtio~iOlliJ.rio, (n'l. 2.'3/i do R1qulwne,11o elos .tb·smaes (l(} 
que se li mi t~ ~ s~m pios :liiogaçõ •s o li_ de pa-I I :uan·a ; com párece;· c w os ti lu ti v o da Com· 
rocel' QtHl SeJn.ll1rtefertda wa preteur;,to. \ missiro rlc Jlrii'inlw e Guc;·•·a 

Sala das Co;nmi~si.'ies, 13 de setembro de 
_004.-Francisco Veiqa, Jll'CHidcmo.-Yicta- A' Commissão de Marinho. c Guort•a foi 
!'ino .illonfciro, relator.-l·'cmla Rmnos,-U1·- preSOilto o projccto (lO Sr . Deputado Thomil.Z 
bano Santos .. -Galeiío C:w·~allwl. I Cavalc<\nti, que tot•ua oxt~osi v" i\0~ patrõc.~. 

Sfio lidos 0 vfio a impl'imir, p[tl'::l entrar macbinistas, J'aguistas o :emado1•cs elas bl~-
na ordem dos t r a.balho:;, os :;ooouintm cilas o demaiS ombarcaçoes da Intcmlonct~t 

o Go<·al da Guerr•tt as vauta.gens do <ut. 235 
PltOJEGT\JS 

N. 125 A- 190-l 
A.t~lol"iza o Poârz1· l?:.:ectlti~o a ean.cctlel· ao des

pachante da Intenrlencict Geral da Guen·a, 
Oaln·iel Al-ves de A:mmbt\ia, um anno de 
licença, oem vencimentos, pm·a t1·Mat ele 
Slt<X saude onde lhe convie1· ; com parecer 
c emenda da Uommissiio de l'etis:Dc.l e Po· 
deres 

do l'egu!;unent.o que \Ja,ixou com o decrc~o 
n. 5.118, de 19 tlo outubro de !87.2. 

O referido projecto vem precedido llo 
algumas obseevo..ções feitas pelo Slnt illustre 
:motor, que ,iust.ifieam a ml}dida. proposta o 
com as C].lmes a Commissã.o está de inte iro 
accordo. 

Con~itler;Lndo entretanto que naquello ro
gu!a,rncnto cst'io inchüdus outms J.i~posiçõc~ 
reim·entcs aos mnstl'os, eont l'a-mesti'cs o 

A requerimento <lo Sr. Go.stã.o da Cunha, ma.nJ.a.à.ore3 da.s uffi.cino.s do Al·s~na.l do 
voltou á. Cornnüsslio do Petições c Poderes o 
projecto n. 125, deste :.tnno, afim de que pu- Guel'r:~ desb. Capital' as qun.C's por sermn 
desse ser tomada na consideração qna met•e. providenchts igualmente just a.s devem sm• 

CJ!; teus i V<tS i10 pessoal Ua~ emba.l'Ci1ÇÕCS da 
cesse :.t petição qu;~, cru aclditamento il pri Inteudcncio. th~ Gttcrr<t, com i) SeJ·a.m por 
meirt\, foi dil'igida ao Congl'esso pelo ftmc-
cionario v.o qual se refere aquello IJro- exemplo-<ts garantias incluiclas nos al'ts. 214 

e 2!5 do citado t•eg ulamMto, as quaes esta-
jecto. belecem que as vagas da mestres, cont ra-

Tomandu conhecimento da alludid<t peti-
ção, vorificott 11 Commissü.o que 0 mesmo rnestl'eS e malld.tt.dol'es ~ojt1.m Pl"Oonchídas 
runccionario Gabriel AL vcs de Azambuj<t, des. por accesso gt·:~clual o Sllccessivo tenJo-se 

em vista. o mcrlto profission i1l e o bom c om
pacha.nte da. Intencloncia Gm'ttl d<\ Gucl'J.'a, pot•tamento e que:-só em fa.lta do pesso<tl 
doclar<t · quo só por octuivoco doi:'<Otl do ma- idone,1 sejam (tibnH\do~ PM'lt as v:1gas exis
nifestar no seu n.ntel'im• roqnerimOLlto a tente~ individnos extrn.nhos: ao osta.l1ele~ 
necessidade cru qull so adm de impdt·<tt' u. cimento ; 
liceoça com vencimentos, vindo por essa 
f'órma resalva1· em tGmpo aq1.10ll;1 omissão. Consi(lcrando lJois, que 11 equipanção re-

No requcl'imcnto llatado J.o 23 do julb.o prcscnta um pl'incipio justissim o, porquanto, 
do corrente, limit<~r;J.-se realmente o pet1- 0~.de existem igu~cs c~evGr~, torna:se _pre: 
oiona.rio a solicita<· licença. poe um anno .ctsa i ~ c~rre~]lQndenCla de 1g ua.es dtrettos , 
para tratar dil. sua ~ande; e em vista. do por l do 18~?.,; . . 
seu silencio, quanto a ct.na.osqum· vantagens, A .commt~s~o de Mo..rl~ha. e Guerr~ resolve 
resolveu a Comruissão propor que se lhe ~ccaJtar ~ Idéa conttda no .?roJecto do 
concedesse a licença sem venoimcntos. 8:· Tlwma.z Ca.~alcante, ampb~ndo-a e~?--

Em' face das allegações expendidas na nov a tJe~~uto de accOid~ co~. o seg~1nte ~ubstl
petição, ent ente a Commis~ão que pMe ser tul,no: que oíf~race '~ com1dera~o da. 
concedidu. a. licença, não com yeoc irnentos, Cama r a. 
mas simplesmente com o l'ospectivo orde
nn.do. 

Assim, propõe a seguinte OJl1()1](1a 110 pro
jeeto n. 125, des te auno : 

Ondo se diz : -sem vencimentos-dign.-so 
- com o respectivo ordenado. 

Sala das Cmnmissõe3, 12 U.o b'OtomlH'o de 
·l904.-JosJ .l!.1.1sebio, presideuto. - Euse!Jio de 
.-in<lrq.de , l'fllu.tol·.-.Sc! Freire.-li'elio; GasJJCl.J•, 

Sui.Jstituti~>o : 

O Congresso Nacional resolve; 
Art. 1.° Ficam equipM• . .,dos aos mcstre9, 

contra-mesl;re,q e maudado:res d a.s otflcinas 
do Arsemtl de Guerra destD. Capital- os 
pa.trões, machinis,a,s, fognis ms o remadores 
das lanoh"s e tlem<1.is oiuba,roaçõBs !lu. lu~ 
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tendcncia Geral tia Guerra, no tocante-ó.s 
v:mlagi:ms o garantias decorL·entcs do de
creto n .. 18, de 19 do outubro de 1872. 

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

Sala. da.:; sessões, 13 de setembro de 1904.
Al,ú Barbosa, presidente.- Soares-dQs Sa?t
tos, relator.- Carlos Cavalcanti. - Oliveira 
Vallad t'<o. 

N. 163-1904 

O regulamento da. Iutendencia e arseoa.es 
do guerra, que ba.ixou com o decreto n. 5.1!8, 
de 18 de outnb1•o de 1872, dispõe que <fs 
mestres, contra-meslres, mandadores e ope
rarios que, por avançada itla.dP-, lesões ou 
molestias visivelmente a.dquiridas nos tra.
balhos do arsenal, ficarem impossibilitados 
de coutinua.t• a. servil·, poJet•ãv ser dispen
sados do scniço rospoctivo c, neste ca.so, rc· 
caberão o tarço do veneimento que então 
perceberem, quando ~ootarem mais do 20 
a.nnos ; mcta,de desse vencimento quando 
contarem mais de 25; e dous terços quando 
eont'trem mais de 30, sempre de IHll'ViQo 
efi'ectivo. A impo~ibilidade de continunl' a 
s~rvir pelas cansa,s ~upra indicauU:s sorá 
comprovada. por inspecção de saude e 1ofor
maçoes .das autoridades competentes. 

Dos beneficios desta disposição sempre go
zaram os pa~rões, machinist as, foguistas e 
remadores da. ma.r uja. dos a.rseO:u.es de guerra.. 
Tendo, porém, em vista. do regulamento da 
Iutenden"cit1 Gm·<~l <l3 Gucrm, appl'OV<J,do 
pelo decreto u . 3 .193, d'~ 12 do ja.DI:líro do 
1899, fica.d1> com osta repartição o se1·viço 
d~s tnnbarcaçües, (ca.pitulo XI do referitlo 
1-egulamento), o Minist ro da Gue1-ra, em 
aviso n. ll , de 8 de ja.neiro do 1902, di't'i
gido a.o intendente geral da guerl'a., declarou 
q11e a.os pa.~rões c ma.chinistas das lanchas 
do. repartição ainda assis-tia o direito <ts van· 
ta.gens do a.I"t. 235 Mima citado, não in
cluindo, porém, llm tal disposição os foguis
tas e remadores da.s mosmas. 

Ora, si ê j11St.o, como nã.o so pódo co-ntes
tal', Que OB mestres, eontra-mestres, ma.ll· 
1L1dores e operarios tlas o.ftlcina.s tenham ta.es 

. n ntagens, ê jus1;ís.sirno QUe os !bguista.s o 
!'emadorli.'l lias emba.rc.1.ções da. Intendencia 
Geral da Gum•t•a. tenham tambem estas van· 
tagons, como tinham a.ttí n,quella. ~poca.. E 
tanto mais justo é cst.o beneficio aos refe
riilos !lllLrujos, qua.ndo é sabido que elles 
teem um serviço muito mais pesado do que 
a. mestra.nça. e operarias das officina.~, visto 

. que, on:iqnanto estes t l>a.ba.lham oito horas 
11or dia, a.qnelles ficam no set•viç-o dura.nte 
t odo o dia, muita.!! "V"cZe3 dia e noite, fazendo 
~~lliO. suas refei9õe.~ dur~nte o tra.ba.tllo de 

conducçã.o ma!'itima de pessoal o material, 
do qual fa.zem não só o sorviço de eillbarque 
e. desambarque, como o de conduccão, ·po1• 
tal'l'a, pa.ra. o respectivo destino. Para. cllos 
nã.o ha. domingos nem dias feriados, traba· 
lha.m desde 1 U.e janeiro até 31 de dezemlH·o 
de cad11 anno, sem int01•rupção. 

Em vista de taes condições, é justo, justis
ssimo que taes funccionarios gosem das m es· 
mas va.ntagens que gosam os m a.;;tres, con· 
tra.-rncstres, mo.nd.adol'es e operarlos das otli· 
cinas do Arsenal de Guerra. 

Pensando, pois, quo os poder es puulicos do
vem proteger a. bons servidores e garantir· 
lhos, no C3.SO de invalidez, os meios de subsis
tencia, compensa.ndo-lhos assim os serviçog 
p1•estados á causa. publica e mitigando de 
algum modo os dissabot•es proveniente3 da. 
situação t\illictiva. á que irremediavelmente 
ficarão sujeitos, sí nã.o tiverem tal amparo, 
venho trazer á consideração da. Camara. dos 
Deputados o seguinte projecto de lei : 

O COngresso Nacional decreta. : 
Artigo unico. Os -patrões, ma.chinistas, 

foguistas e remarlores das l a.ochas e demais 
embat•cações da. üt~endencla Gcr:.tl da Guerra 
contio.uarão a gosar das vn.nt:1gens do ar.t.235 
do rcgu!a mcnto dos Arsena.es de Gnerra, 
como gosa.vam os mes mos quando est ava.m 
sob a a.dministl'ação dos mesmos ar..senaes. 

Sn.la. das sessões, 24 de agosto de 1904.
Thoma:: Cat'alcanti. 

N , 18~ - 100-1 

..:ltt toi'Ü(t Q 1-'rvsitknte da ReJntbli~tt " ÇOrl<!tJ · 

<le1· cro lJ1·, FeH-1'1'8 Rod,·igMs clo Aoe11edo, 
juiz subslituto fcdeY"al na s6cçi/Q do lJla>·u.
nh«o , oito mezes de Ucença, com o1·àet~ado. 
pan1. trukr dt: ~'t~a .muàc: 

O Dr. Fclippc Rodrigues de Azevedo, juiz 
substituto federal na secção do Maranhão, 
pede oito mezes de licença. com ordenado, 
para tr1l.ta.r de sua. sn,ude. 

A Commissã.o de Petições e Potleres, at
tendendo a que est(L provado o que a1l13ga. o 
supp[icani;(), em virtude do a ttestado qne 
ar:;on1panlla. o r e(! nerimen.to, é de pal'ecer seja 
canceâid() a. licença. Apresenta pois o SG· 
gninte 11ro.jecto do lei: 

O Congresso N::tcional resoh·e: 
Artigo uni co . Fica o Presidente da Repu

blica. autol"iza.do a. conceder ao Dl'. Felippo 
R-odrigues de Azevedo, oito mezes do _licença. 
com ordenado, pa1•a t ratar d& sua. saude, 
oudu Um convier, l'ovogadas as disposições 
em cont.rar io . 

Sa.lo. da.s Oommis.~õos, 1!! do · setembro de 
1904. -JaJd l:."Ussbio, pr*idente. - Si Ff'elrt:a 
-F.:l-i;~ C~par,-4"'usebio d.; Aticl1'<lcle, 
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O ih.·. E~taeio Coirnbl.•a 
Sr. Presidonto, tii.o rapida foi <\sessão de se
"'und•~-feim quo, quando ontz·;wa noste L'ooin
to.já V. Ex. unnuncit\va. a. sua SUSllOnsã.o por 
falta. do nu:noro pa.t·a. a.s votaçi:ies. Hontom 
a. Ca.ma.l'a intcuompeu os seu.~ trabalho;~ 
para pl'ostar as homonagnns de sauJade e 
ro;;poito ao illustro colloga fallocido, tão pt•e
matUJ'<tmenb afastado d•> convh·io leg:slati· 
vo e do serviço da. Patl'ia; ncst:l.s con<liçõe:~, 
;JÕ a.gor :\ tenho opportunida.clo ·de replicar, 
~Jn ligeiras pal:~vras. ao artigo do O l'aiz, 
n ~\ sua odiçli.o de li. 

:Nelle, Sr. Pt'C3idcntD. so nos attl'ibue 
a intonçiiio do noglLl' a impl'on~a . O Pai:: á 
frente, a libel'd<\.de de criticar, como millltor 
~ntontl )r, os actos da, :.Jministraçli.o o os 
factos politicos occorridos em P~rnam
buco . 

Nenhuma injustiça ma.iot• nos poderia ser 
írt•oga.da. 

Em nenhum E~tlldo a. imp1•ensa. opposício· 
nista exerce com maior liberdade a sua acção, 
não rat·o excedendo suas a.precia.ções, clle· 
ga.ndo a enveredar pela. estt·ada. sinuoso. das 
reto.1iaçõos p!lssoa.es. 

Entrave algum é orea.do á liberrim:\ expan
são das opiniões e <los sentimentos dos nossos 
a.d versa rios. pela. tribuna. ou pela. impreusa. 
Em memot•avel dí~urso, pronunciado em 
Pern:J.mbuco, o <'minento cbefe do po.1·tido 
republicano SL'. Dr. Ros:1 e Silva. teve en
sojo dl' doola.ra.r que os desv<wios da oppo
siçã.o pernambucana cl'a.m uma eloquento 
a.ffirmação da. ampla liberJa.de que lhe ora. 
as~egurada. 

E' claro que, assim pt•ooedendo no Esta.do, 
não :podíamos slquet• pensar em descoohccer 
ao O Paiz a. autonomia e a. liberd:W.e de an~~
lysar e criticar, como enteudm·, a conducta. 
a-dministrativa. do governo de Pernambuco 
e a ac\'.ã.O politica. do nosso pa1•tido. 

o que queremos é que o Pai&, que deseja 
para. si compto~a. liberd:~e do ~nalyse e de 
discus;;ã.o, nos recont1eça. o direito de defesa., 
sempre ctue entendermos oppô1• a necossa.l'ia. 
repulsa á.ssuas in vos tidas . 

Que tínhamos razão quando <locla.rá.mos 
que o proposito uo O Pai.:r não era discutir o 
acto do governador de Peroa.mbuco sobre o 
scllo, m(1.s a.proveita.1' o pretexto para lwsti
liza.l'-nos, demonstrt\-o exubera.ntemeote o 
te!ag1•amma oriundo do Recife quo se encon
tra na. sua edição de domingo, o qu!l.l, dando 
â Nação a noticia, que a surpreuhondeu de 
certo, de va.l'ias dosavenç!ls políticas, once\•ra 
uma. ser ie de inverda.des e de perfi<.lias. 
.. Sr. Presidente, na actualidade republicana. 

os telegramma.s vão sendo um processo no
vissimo de fa.zet• politica., avolumando cor
rentes de sympn.tllin. ou antipathla. pró ou 
contra as situações estaduaes. 

Vol. V 

E' natur;~,l que, observando ~st.a. tmuloncia.. 
l:Lv1•emos o n~>sso protesto s~mpre que entcn: 
dermo~ que elle se torna p1'eci$o, 

Não pó:ie ter escapado a q nem obsen·a 
cuida.dosamcnt ~ a cvoluç<ão Jdminis~r:\tivtt 
e poli tlca dos Estados a. ins istcncia. <lo alguns 
tologt·amrua.s, publlc;ulos om cc:·tns .jorna.es 
desta. ilipita.l, visa.ndo fil."'Cl' a c1·edít.w quo 
a. zJna. l'm·a.l de Perna.mbut}o es tá. intra.n
quilla., sem segurança p1.ra as pcssons o pa.r·a 
as 'Pl'opt•ieda.dcs. sujei h a rcr13tUos assaltos 
do ba.ndidos do toJa. n. c:~sta. 

RcsHo, St•. Pt'O>icl~n to . no $ttl do Esta.do, 
em zon;t limitroplto do AL1goa.s ; (fallo 
deantc do oollcga.s que sa.b~m quanto ê 
t..iHficil o polieit\mento ua.s zon~s 1't•ontolrl1~ 
d~s Estados) e posso dar o m lu testemunlw 
de ll uo, si a s.:~gurunça. inJ.i v'idtta.l e da. pro
priedade em Perna.mbuco não é pe~rCeita., 
pot•qua longe e.>t.'l.mos doste desicle rae1t1n em 
toda. <t. parte, é polo menos identica. á. da.s 
otttt·a..;; circumseripções territoria.os da. Repu· 
blica, onde os t~ttentados contt•a a. vi la e a 
bol>a são factos commun.~ da alç::~da. policial. 
não se tra.n:>tor m.:t.m pela especuln.cão parti· 
daria. e:n C!ipí tu los tle ttccusaçli') corür .1. a. suJ. 
admini>fNiçiio e t1 suo. polltica. 

Ha. já. algum templ que um bl.udido no· 
ta.vcl pela.s suas fa.ç:l.nlms, quo m despachos 
telcgraphicos pa.1·a. a imprensa. desta Capital 
celilbram de quando em vez.AntonioSHvino, 
tem L'ea.liza.do va l'ia.s incursões na zona. fron
teira. donoJ•to de mau Estado. 

Assevero á. Ctnna.ra que a. administraçã'l 
passada., contiad:J. ao caracter probidoso do 
St•. Gonça.h·cs Fer1'oil·a, actua.l Scno.dot- pelo 
men Esta.do, o n actual, entreg11e a um ma
gistrado da compotllncia e da cnet'gia moral 
do SI'. Scgismnndo Gonçalves, não so tMm 
descura.do <la. p:Jrseguição a. esse scelerado . 

Diligoncio.s vola.n tes toem ai do orga.n1-
za.das, quer na. pa.ss:J.da. a.dministra.ção, quer 
na a.ct ual, e co vta.da.s no encalço do Antonio 
Silvino o <le seus compa.nlleiros. 

Em val'ias ~poca.s a. admioistraçã.o de Pet·· 
na.mbtti)O .s~ t~rn outeudido carn o illustre 
governador da Parahyho., como podet'ÍL dar 
tes~emuolto o meu illu;;trc collegn ( l'e{el·in
da-se ao .':;,. . Isidl·a Leite ) para. que se,ja.m 
organiztldas diligencias pela policia. dos dous 
Esia.tlos , ~mpenhados serhtmente e m liberta.· 
a. sua zona. fron teira. de tama.nb.acal.ttuitlade. 

O SR. ISlPB.O LElTE - E' facto. 

O SR.. ~1'AOIO ComBn.A - A p t:n>seguição 
policia( a este grupo de salteadores não es
morcc(}, Sr. PI•esidente, e os dosta.ca.montos 
pnlicia~s de Pernambuco continuam a cru
zar a zontl. .tla.gellada. pelo banditismo. atte-
nua.ndo a. sua acção malfa.zeja. · 

"\.não ser este facto. que nada t~ro de ex
cepcional, que é ano.1ogo a. tantos outros! 

:i<J 
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o~corridos em varia~ circumscripçõcs da Rc- ,bd'o q:ue d'irige c do nome da. administraÇã.o 
publica, do p_equenoa !'o.ubos e· fur~os cof!l·~ passa(la a que o liga tt mais estreita solida
muns ao registro pohcml de todos os Es- riedado, t-razem-me neste momento á tribun;t 
tados, h~ completa segurança indiviuunl e p~1'a oppôr simpt\}s contradic a. ás pa:avras-
de l'ropriedade nJ roem Estado. dêsse honraúo Deputado. 

Releva pJnJ.ei•ar que, de algum tempo a Quando, h:.t dias, S. Ex., rebatendo argni-· 
esta. partC', o tonitorio de ~ernambuco . fvi ções-justas ou injustas, pouco importa.
iuvadido por numeros.J contmgento de 1m· feitas pelo Jornal rl-? Commm·cio á a.dminis· 
miO'rantos or·iundos dvs scrtõ:~s do norte tr .~~ã.o do Esh·lo 1!0 Pot·narnbnco, a. pt'oposito 
cl~éStado::; pela SB!.!C~\. do ragu·a.mento de scllo prornulg-ado na.qttelle 

Enttto, como sempre. n. c~"Lri-!artf! n<1 minha Esta.lo, ,lcpoís de jllstif1cat·,uu t!:ntar fazel-o,. 
t~rra as5i3tiu a. uns indigentc.s faminto:;- o o uireit~ que assistia a.o E::~tallo de impugn<tr, 
rlesnudos, ampa.rn.ndo o.s ina.ptJs pa.t•a o tr11- por m3dhbs que ro)uto constitucionae3, os 
balho, emquanto a agricultura acolhia ao actos que, no seu entender, pa1·tidos embora 
seu serviço os homem v<tlidos, proporcio- fla União, incidem em inconstimcionalidade,. 
nando-lhes sa.la.rio ClllO lhes permitti::se ad- buscav<t amp~tro para o acto <lo governo do 
quiril' alimentação c roupas. seu Estado em actos semelhantes que a. S. 

Do meio desta gente embrutecill.a pela mi- Ex. parecia. ter praticado o governo üo Es
seria não ral'o surgiram individuas de máos tudo da. Bahia e com elle o governo dJ Estado
instinctos, que se entregaram á pratica do de S. Paulo, mantivemos, então, nós os re- . 
aitentados contra a Pl'opriodade, embora presentantes da Bahia., absoluto silencio. 
sem caractBl' d'c gravidade. Não era, Sr. Presidente, confi.I•mação ta-

Estes factos, Sr. P1·esidente, que em 1-)pocas cita~ como pareceu ao nobre Deputado, da 
normaes não transpori<Lm as fronteiras doEs- asseveraç-ão por S. Ex. feita. 
tado, são a.ctualmente conjuga .los às faça.nh:ts Acreditamo3 todos quo, com exame mais
de Antonio Silvino, com as qutV3S nenuuma cuidn.doso da especie, S. Ex. mesmo confcs
ligaçãu teem, e transmittidos para esta Ca- sa.ria mais ta.rde o seu enganJ, c~pitu1ando o 
pital pelos nos;:;os . atlvm·sarios, que, d'espl'e• Estado da Bahia ao lado do Estado de Per
stigiados no Estado, recorrem aos telcgram- nambuco, acompanllil.nd'o-o nestas infl·acções 
mas fà.lsos como meio de propa.ganda infru- aos dl.sposit.ivos de leis federaes. 
ctiferd. contra a admintstraçã.o e a política Succedeu, porém, qno o ot>gão do pa.rtido 
de Pernambuco. Pepublicano do EstaAo da Bahia, orgã.o offi-

DitlS e5cas palavras; Sr. P1•esidente, volvo cial do governo, restabolocendo por sua voz 
a. dizer ao O Pai: que pótlc exercer com a a. verdade, no toca.11te ao regulamento do 
maior liberdade o seu direito de critica., de sello, disse ha.ver S. Ex. truncado de fu.lso 
ob.s·ervac;;ão e de ano.I.ysc dos actos da admi- na a.sseveração fei'ttt, quando buscou apoio· 
nistração e dos factos políticos, que occor- ;pa.I'a. o a.cto do governador do Pel'namhuco, 
l'em om Perna.mbuco ; mas não <losconhcça no regulamento ctu vigol' no Est;~úo da 
a nós outros o direito de de tosa! que nã.o se Bu.ltia. Não nos c~bia ainda intcrviP no inci
cn.~ibia, o do qnal não abdicaremo:oJ nunca. tlento, e OI'a o faz~rnos simplesmente porquo 

Ao terminar, a,logt•o-mc dtl declarar quo o o nobre Deputado, m<'lis uma. v~z, insistiu mt 
O Pai; explicou no seu ultimo editorial sm1 am.rma.çi'io, som raz5.o feita, o insi.:Jtitt 
sobro a questão a. .phra.se menos cortez quo por f'ól'l1HI. a tot•n·.tl' publica, dit•igindo um 
a nosso respeito cmproga.ra untol'iot•rnento, 1lesaft.o solemne aos reprosenta.ntes da Ba.hin.. 
por maneira a sr.tist'tLzet• inteiramente os Colloca.do o incidente neste tor1•eno, justi
:oossos esorupulos do llDmens de bem, quo fleatln. está a. minha. inter\·enç~ã.o para. rospon-· 
nü.o quc.n·em plu•a si n. intangiuilidn.rlc de der a S. Ex., prestnnclo verdadeiros esclare
semi-douses, mas zoln.m carinhoso.rnente n. cinumtos que. acreilito do ordem tal que o 
sua boa fama do::tnto da. opiniã.u nacional. · nobre Deputado vieá som duvida, d()c!ara1•· 

Era o que tinh<t do dizer. ( Naito bem ; qrl!') n5.o andou com rigoroso acerto citando-
muito bem. O o,·aclol' t: fi:dicitatlo.) o regulamento do Estado da Dahia. 

O Sr. P1"esldeu-te-Tcm a palavra 
o Sr. Augusto de F1•eitas. 

O Sr. A-ugusto de Frei~as
S1•. Pl'osidente, o aHo ap1•cç:o em quo tenho 
o nobre Deputado por Pernambuco, o meu 
eminente amigo o Sr. Teixeira de Sá, o dos· 
empenho do honrosa, incumbencia que me 
foi daur~ pcüo illustre governadul' do Estado 
da Bahia.., sempre zeloso dos creditos do Es-

O SR. TEIX·EmA. DJ::: SÁ-DJ que data é~ 
0 Sn.. AUGUSTO D1i: Fn.EITAS-Si O nobre· 

Deputallo tivesse pl'ofcrldo o discurso que 
então pruferiu, invocando o regulamonto
dv Estado da Bahia, ha oito annos passados, 
talvez S. Ex. tive:~se l'azão. 

0 SR. TEIXE:IIU DE SÃ-Não. 
0 SR. AUGUSTO DE FRl~lTA.S-No regula.-· 

mento de 1896, I'egulamento promulgado· 
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;1.ntes da lei federal de 1899, est~o taxados· ainJ<\ contra o regimen federJ.tivo, ~~tloptatlo . 
para. o pagamento tlo sello propot·ctonal esses na Constituição de 24 de fovoroiro. 
ti~ulos d~- caracter. fcJcraJ, tributados na. Pa1•ecc que a. defesa é completa. Certo é 
lm da Umao; mas, st o nobre Deputad~ bu~- Sr. ~re.;;idente-e V. Ex. e a. Ca.Iila.rame per: 
c~se compuls~r c_?m um pouco mais d~ do;u·a? qu_e a peoposito deste incidente e, 
cutdado a. leg1slaçao do meu Estado, all1 co;no lllaça.o n::ttm'al tlelle dioa eu aloumas 
iriu. encontrar o regulamento publicado em pu.Iavras mais em defesa d; e1Üinente ~over-
1901, promulgado após a lei fedei'a.l de 1890, nador do Estado da Ballia. e em l'eLaÇão ao 
com uma ~l\.bolla a~neX:a., e ncllo _S. Ex. não ct_tso que prendeu a n.ttençã:o publica., poucos 
encoutran:1 o ma.ts. stmplcs tribl~to . sob1:c dias lia-certo~. dizia eu, (1 ue ha dons duns 
qualquer acto. ou t.1tulo que esteJa Já tn- um grande orgu.o tle publieida.do desta Ca
butado por !~1 feder~l. . . p~tal, defensor decidido da Republica, refe-

Ao contrario, S. Ex:. encontrara d1spo- 1·mdo-se a. uma cartil. (liri~Yida. pelo gover-
sitiv~ co~o este:. . . ml.dor d<1 Bahia aos I'epresentantes desse Es-
«~ao sa.o comprehendtdos entec _esses _ne- tado, c~\r&a em que S. Ex. oropenba.va todo3 

gocws. os act)s de CJ. ua.lqu~r es_pccw rcgrdos os esforços pal'a o congru.ça.mcnto dos mos
por le1s feàeraes, na, contornmhtde do n. 3 mos representantes, no sentido de serem Je
do :u•t. 34 da Constituiçã.o Federal, ainda vados a oll'oito melhoramentos, não de ordem 
que tenham de produzir effeito nesto l~s- estadml.l, mas de ordem federal ..• 
tado e de ser processados pelos juizes es- _ . . . 
taduaes {Lfli federaln. 585, de 31 dcjulho O Sa. NEnA-Mmto ,tpoiado. 
de 1899 e a.rl;. 2° do Reg. que baixou com 0 SR.. AUGUSTO DE FREITAS- ... e que 
o decreto federal n. 3. 564, de 27 (te jf~üeiro n.provei ta.m ao Estado da Bahia, aproveitam 
de 1900_)»-Art. 2°, § 2:~ , do decreto n.50,de sobretttdo á. União, l'ef"erindo-se a. essa. tcn-
3-l de janeiro de 1901. tativa, tão innocente na sua essencia., quão 

E do modo mais positivo, si tanto é pro- prove:tosa nos seus resultados, aquel!eorgã.o 
ciso para o caso, S. EK. encontraria o dispo- de publicida.dc, defensor decidido da. R.cpu
sitivo do· art. 42 o qual, tt•ata.ndo do scllo blica.,repito, e que pn.rece me .nuo, pelas suas 
proporcional, determintt que: palavras, rcpresenta.r a tenda onde clla. ostá. 

«Sã.o isentos de sello proporcional todos os asylad<t paru. se l1Ôl' n. salvo de quanto 
titulos, actos ou contractos mjoitos M sello contra ella conspil'am, articulou quo o emi
federal,na conformidade do reguln.meui;o quo nentc governador do meu Estado, por im· 
baixou com . o dec1•eto fcdortl.ln. :=l. 564 de 22 paciencia., sinão por levianclade,estttva. a.tten· 
de janeiro de 1900.»-Art. 42 do docroto tando contra a Rcpublica. e contra o regimen 
n. 48, de 17 de janeiro de 1901. fodera.tiyo, 

-Na ta.bella. que u.compf.\.nha. es1;c rcgnla.· Ao lor as brilha.ntos palav1•as do brilha.n-
ment.o não cncontra.ri<~ o nubro Doputn.do, te escriptor, sentia.-se, 8t·. Pl'esidentc, quo 
ainda quo por omissão houvesso succedido, um dobro de flmLdos a.nnunciava a. queda do 
nom as notas promissorias, a qun S. Ex. se regimen fcdorath·o, c com ell<t o dosa.ppu.
l'Oferiu, uorn as lettl'l\S lla. tert'<.L, l'Ccimento da H.epublic:L; ~·cntia·se que uma 

Vê o noln•o Deputado rtue poiliu., ao mono~ novi.l. escola. estava scn1lo ct•ea.du. :pelo govc1·· 
no momonto,·dispensar uma companhüL pttnt nador <la Bu.hht, preguoit'o (lclla,, osco.la om 
justificar o a~t._. do governo do Estudo. q uc so aconselha vu, o Levanta, meu to do todos 

A S. Ex. não far(t certamente falta esta. os Es~ados para dictttrom ao Governo da 
companhia qua.ndo esM a.o la.do, ou, antog, Uniàfl a.s leis o o.:~ acl;os!! H aos pul'os rc
quando tem companhia. muito mais honrosa. puiJlicanos rcsta.v:.t só doporem as armas, 
pal'iJ, a defesa. desses actos de incursões :pelo depondo tambom as suas l:laudados sobre o 
dominio da lei fedora.l, no Estado de São tumulo d<.t Republica.. 
Paulo... Não partissem essas pu.la.vras,ossa charan-

gá. mal cabida, de Ol'g1io tão respeitn.vel 
O Sn .. GAI,EKo CARV.ALllAT.·-~ií.o apoiado. pelo sou pa,ssudo, Pl".\los grandes serviços 
O SR.. AuGusro DE Fm.::rTAS- ••• conforme prestados á Republica, do orgã.o que ainda 

o. assevcraoão feit·.~o pelo nobre Deputado... ten1 como sua brilhante bandeira o nome 
o sa. GALEXO CARV.\LHAT"-Nós fizemos~~ do eminente peopagandista. Quintino Bo· 

mesm_a t•eforma depois da promulaação da. ca.yuva, e o caso sel'ia n.nte."l para. provomu· 
..... a risot11 que di verte d1; fJUO a ma.guu. pl•oclu-

lei feder•al. zlda pela. injustiça .•. c qtte p1·ovoca e justi· 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS -Vê V. gx., 

que ainda neste parl;ícular não póde pesa.t• 
sobra o govcrnn.do1• do Estado da Bahia u. 
uccusação de tonta1• cont1·a o tiesenvvlvi
mento da fó1·ma republicana no pa,iz o monos 

tlca a. defes:.\. 
Não, senhores ! Dcscance o gt•ande argãG, 

defensor da. Republica; da. Bahia não tem 
vindo, tlt~ hoje, o mais .l.igoit·o tl•opeço., nem 
á. o.cção dos governos, D()lll ao doseavol· 
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vimcn to da. fórma republicann. (apoiados), 
d:J. Hahi:t :tinda. não "'·eiu, pcl':ls seus rc
lH''~scn tarttcs ncs~.n. C:t~a. a maig ligoira 
,.mmsu. :co regirnen fede1r:J.tivo. E, 8!, :;ca· 
:;o, nc·s~~s :>..nno!:: IJUO pas>n.;am, nó~. cs rc
v rcscn ianbs u<tf"!ttcllc E.:;t:rJo, dcslisa mos ~1-
~uma, rcz d<l linh:l. de CJndncta que o rcspoi
co :"t Con.;titu ic;ão c ao 1'l'gimon fed.:l".,.tivo 
nos tra~;a , par·<t esqncocrn:,os c~sa Consti· 
<.ulçllo c esse mc~mo r<'gmwn, nós, os da 
Da h ia., si assim fizemo:~. foi, Sr. Pz·csidento, 
<runudo, pelo mais decidido apoio aos gover
nos da [{epubEca, votamos em doix:J.mos que 
~o votassem impostos incons titucionae:;:, ou 
<tuando, ain!la. por esse mesmo apoio aos 
g-oYerno.l d~ Republica, silenciamos aobro os 
~c tos de ~fa.tto GrOS$0 ou sobre as iuyasões 
uo Estado do R.io do Janc"lro. 

Mas,~i esta fat 1,a, oommettomos contra. ;J. Re
nnblic.l, c contra o regirnc n federativo. seja. 
i~lh ao m~nos o.ttonuo.da, Sr. Pt•osidcnte, pela 
:;O!Upt•o hom•osa companhia., em que nos acha
mos, dos chefes do Kstado, c pelo silencio quo, 
r.al roz, sobt·e esses f.'tctos guat•dat·a.m esses 
mesmos orgãos de publicidade, convertidos á. 
nltiroa hora em mostros-esco.l:ti do rogimoo 
foderativo. Tenho dito. (Muito bem; 1J1tli!o 
iiem. O ora:ltw t! com.primeulado,) 

OSL•,Teixeh•ade8ó.-Felizmcnte, 
SI'. Prcsídcnto, o illustrc reprcsenta.nto 
lln. Bahia, a cujo~ t <tlentos ou estou acostu
mado n. .Prcst;u• todas •~s homenngens, deu-mo 
algum \em)lo, 1lopoia do tar explicado o inci
dente que so dou na bancada bahiana, a. pro
posito do um·.~o ca.rta do govet•naclor daquolla 
B:>lndo,pm•a dizol' alguro:t cousa om resposta 
(tS con.~\deraçõcs quo fez, eontradictn.ndo 
as mlnhos. do quo o regulamento da. Ba!Jia 
não tlnlitl obsurvaclo a. lei uo 18!)9. 

Sr. P1•csidontc, li o regulamento da Bnh!a 
uostcl'lvr• :~ lei fodor•al elo ISOO, regulamento 
~!o I 000, quando me ach:tv<t oro Pernambuco, 
u ncl!e notei divorsls inl'l'accuos claguella. 
lei. 

Não o tenho nc~l:\ occasülo, mas o mostro 
Deputado pela. Bahia. aeaun. de m'o fornecer. 
Vou rnosit'<tl', de l'elance, visto quo não posso 
nem ton1to t cm110 de mr.:tmlnal-o doticla
m onte, pelo manos, nl,epnnas inli•acçncs quo 
aqui estão deltnixo de minhas vistas. 

Primoh•a. : diz o. t.t1.bolla A : «Todas as fian
ças, con\rnctos, tlospachos, tra.nsfercncias, 
:;ubt•ognçõcs, t ítulos on termos, ordeRs para. 
entrega. da bens de orphãos, sujeitos ao sello 
l•l'vllurc!onat, pagt~rão: at6 20011:>"()00, etc.» 

"\gora. o l'cgulamcnto foderal, tu.bella A, 
11 uo se iosel·ovo-Sollo proporcional oro todo 
o tcrl'itorio da Republica.-n. lG: «contractos 
UO fiallQaS O 0\11.1"01 QUõ\O.~{j_UOl' pol' tO\'ffiO!l. la.
''r.tdos no juizo l'cdel'nl 011 ESTADt'.\I, on nns 
l'Opt\1' tiÇÕOS pttlJ!iCl~S f1!'lel'1.\CS •~ 

Afnch o rcgubrnonto d;~ Bahia : T<tbella 
fl, § 6•, ll. l- c_\ct.•JS la.vr::tdoS :p;~t' ft~ncciona.
l'tOS c~taduacs. » 

N. 5-'< ttcconh·~cimen(;-) d~ firm<'s, etc.?> 
At•t. 3•: «F;an~oas lll"<lstadas c:u jtrizo c rc

p:trtiçõos pui.Jiic:J.S cstaduacs ou munici
paos.» 

Estas bypothc~cs ostfto, como ji fiz ver. 
comprcheudido.s no regulamento fet.lernl, 
quo diz, a1•t. 2'', fi 2° : «~ií.o são comprcllen
c.lidos entJ'e esses nogocio:s {dct econo-.nia d os 
Estatlos) os netos de qna.Iquor O-~pccio regidos 
por leis fi!del~J.o~. os q nacs são suje! i tos ás 
t:txas <lcsto regulamento, ainda qu!l tenham 
de produút• etreito no proprio EstadJ de su:J. 
?r~gcm e de ser proces~ados nos l'ospectivos 
JUIZOS . » 

Toda.s as finanças c contnctos, celebrados 
por runcciona.rios estadna.cs, r eg()m-sa por 
disposições da lei fcdot'ltl c o rcspe~tivo t'e
gula.manto as comprchcndeu ~xpressamcntc. 

0 SR.. AUGUSTO DI:: FL~ElT.\.S rlà um aparte. 

0 Sa, ESTAClO COI:\fDRA-Não h1\. dnvida. 
que a. lei federa.! inv:~.d.u neste pon to aos
pilara trillutaria. dos Est:J.dus. 

0 Sa, AUGUSTO DE FREirAS dá outro 
aparte. 

0 SR. MOR.li:IRA. ALVES- As procurações 
c o reconhecimento de firmas polo tabelli1ío, 
apez<tr do sello federal, pagam o salto esta
dual. 

0 SR. BULCÃO VIANNA- 0 reconheci
mento, não. 

o Sn. MoREIRA. Ar,vEs- As procur<tCõcs 
pagam 300 l'Ois pelo reconhecimeoto du firma, 
como todos o~ demais d<lcumentos, cmlmm 
jà tenham pa.go o scllo iedet•o.l. 

Vozus- Nüo pll;;am .• 
O Stt. l\IonEIRA Ar.vr.s- Assevero qtto 

pagam 300 l'Gis do sollo esta.dtml , aiml;~ mas· 
mu tendo do pt•oduzh• eiMto l'órt\ do E.~t:>da; 
sei disto eml'llziio do meu otllciD. 

0 Sn., GAnCIA P IRllS- Nós t:unbom somos 
do mesmo officio, c sabemos. 

O SR. Montmu. Ar.vEs - Não sfi.o; o 
Sr. Marcollno Moura e eu somo~ os unico,~ 
ta bel! iãcs COlll asscn to aqui na Cu.ma.m. 

0 Sa. PRESID!!:~'lli:- Atten~..io I 
O Sa. 'l'EtXl>IRA DE SA - Na. Bahia o ro

conhecimento do firmas do pt'OCUl':LÇõos paga 
sello estadual ; nppo1lo pa.ra. a compctonci!l 
do illustro Depu t11.do pclu. B1thiu. •• • 

O Sn. AuoTJSTO DE FnEJTAS- V. Ex. viu 
que t\u nii.o coll.oquci a qnest\io no ponto tle 
visb da. constituclona1!dade ou inconstitu. 
cionalillndo li& lei, que não ca.bo a. nós. 
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O Sn. TmxJ::mA n:~ S_-\.'- Nem cu ostou 
tJ•at:\ndo !listo; estou pm•guatando a V. Ex. 
si n:\ Dt\liia o reconhecimento d~ 1lrma8 uc 
procul·a.ç5cs não lJag~t sollo 06tatlual ~ 

O Sa. AuovsTo :m FREtTA!I- O rcconhc
ciment'l pag·o1. ; ruas niio lla se llo foJ.<Jr:~l. 

O SR. T.t::JX€ll:A 1m SA ·- A procuraç·ão do 
proprio punho paga scllo fcdOt'ill, o paga, na. 
B;thia, de sollo es tadual, 3 :0 réis . 

O S R. lll'LCÃo VIA!" r-; A - Scllo sohro r <J
conhccirnonto ; não h:~ dualhh1dc de :;e! lo. 

0 Sa. T EJ:tllllU DB S.t' - Pcrgun l.o OU ao 
nobre Deput;tdo s~ .. Angu:>to do h •oJit"tS . si 
o _I'cconhceimcnto da. fil-ma nas peocuraçÕL!8 
m1o é um complemento !lo i o~kurnento de 
ma ndato ? 

O Sa . At:omro DE FRE!T,\S - Não, senhor. 
0 SR. MOREIIU ALYES -A Jll'OCU!'.lQiiO 

.não vale sem o r uconhccimcnto d :J. tirm;L 
A procul·ação pa.6~ada por um tal>elliito do 
interior d~ Ba.hiu., quo pagou sello ted ot•a!, 
taoclo de ser J'econllocida. na c"pital a fit'nl<~, 
cs~á sujeita. <lO scllo estadual du 300 rei~ . 

0 Sn.. FET.JX GASPAR-E' uuko acto SU· 
jeito a. sellú c.>tadna.l. 

O Sn. . l'sHcro Cc.nn:ru-E' aato t!:t CC!}
nomia. l.lo Esh\do, c~tti dentro da. exl)r .:·::sào 
da const.i t lJi~ão. 

O Sn.. Ti~iX~ IJt,\ n:> Si-~ão li o rel~onhc
c!mcnto acto de 1lircito suhst~tntivo '? Nlí.o é 
<.teto I'Cgidu por lu i l'mlcrt\1 ·l Pois paga sollo 
osLo.d u:~l na Bahi:\, 

O Sn . Bt'WÃO Y L\ NNA-::1-fas nii.l) lttt llu
l'llciila.dc do sc llo : o t·cgula.mcnto l'l.l<l Cl'<tl 
nã:.~ c:JlJl'l\ sollo pelo reeonheoimonto dn. 
flt•ma; o rogulamon~o da lltlll ito 1:0l1rtt . 

O Sn. TEt~~:tn., m; S.\'-Fic;~ , portu.nt o, a 
Jli'•JCUt'ação, fJnO l\ instrumento do marHl:1to, 
:mjoit.<\ o.us tlous scllus. 

SI', l'rosit!ento, é procisJ cnnr ir quo u. !oi 
da !800 t om s itio golpcatln em todo:~ c•~ E~· 
t-'\dos, Niio loi só1nontc o E$tado ilc Per n•un· 

. lmco qu:} I'I·ancnmotrto dccttrou (jll!) o>S<\ Jd 
é inconslituclon al c sujcitolt cel'tos r~c tos Llc 
cojnomia \l;l g ;ta.úo a.o se!lo os~·,lrltto.l, !lUO 
l'igOl'OSl\lnonto em f,\c!J 1h~ Constituição com
pote ao~ Estu.dos-

0 Sn .. Esncto Conrm:.\-0 Esta.rl o do Per· 
narubuco osta na. compttnhi:J. tl:t couatituiç1\o 
Foclor~\1 . 

O SR. Mot:tmtA AL\·Es-E na. doa Esl>t\clos 
tlo A.mo.zon:ls, 13:\h 'a., S. Paulo, Sant :J. C<\tlw .. 
r llla , Esph•llo Santo, Rio Gra.nrlo do Snl o 
outt·as. 

o Srt . T etxF.rnA DI!: SA'- Sr . Pt•o.>iuento, 
o rogula.meuto tla. Ba.hh~ :tté :l'lup tou o 

sy&toma dv p:lpcl scll:.dll, .te m•Jt!l) fJ. U" 
quacsqua;• actos, reg idos uu :tlo p•!l ts leis 
lbdeme.s, sii.o 1tcll~ l•~YJ';tflo.l, o sd •l Uil o~ 
re<~,nOl·imento~ clüigiJus ;\. F•~·~nl.l:td ··! t! tl !IIe· 
dic11m th <ltlcllo Est:J.(!o .~ão li.Jiio~ nes~c pi1.
pcl . 

St•. Prcsi•lontr~, dei'Co a trHJ i1 n~ vor•'! tH~ 
nlí•> po.;so. no mumcnto. l: I.Wi' <>..> tu•lo- m rds 
npl'OlhtHlado qu ~nl;o 11.0 ;t:<~nmptv p•Jl' me 
faltat\1CU uutrua t'nguktmcntos. (.ll<rila ú~m ; 
1iH!ilo bc ;a .. ) 

COlll!>:l.rccem mais os Sr;;. : :\urel ill .~mor 
rin1, lt•)gct·io d<} ~Ht• ,tn,h, J.Js,\ E•t7.•)hi o, 
Aui.:;io 1lc Abl't' ll, João Ga yo;;o, Thomaz C.\
valcanti , ~<"•·e\loJ•ico Bo1·gcs, F'onscc:~ e Silva , 
Abdon Mll;nmz, .lo;ú ~1<\!'cclli no, .ltJ:í.o Vk ir;;., 
~Ja. laquias Gonç~hes, E.">mcra hlin > B:\H•leira. 
MOl'I)Íl' a. Ah-cs. Cvrnclio th1 Fonse,~a. P ctll'•J 
P or nambuco, Euzcbi:J de Antlr;vhl. 'fvs !.a. 
.To ;~ ~Ionj :wdim, Ga.h.lino L•Jrclo, N el:;on <k 
Va.;concn:Jo~, Bulhõe.; lllarda I, O~C<\l' G•J<IOJ' . 
BoliB<Il'lO do Sou7~~ . La.m·intl.ll P Hta, J-l():Jl'Í'lUO 
Borg~.>. Cnn ·c ll o Ca.Yalcan ti, Carlos T eix oir v, 
~··a.nd:i tJ, l';tulillo,•lc. S,ntz:.t., FJ'i~tJc is t.m. Volg:~ , 
b~tOI'a•.l LO •J•I, fi1 uca'J JnnquCil't1.1 Joao LUIZ 
Alvo.>, Atl:Jlber lo I'CI'i':t7., ::-ioguciro., l1 :1lerio 
Carvalit<ll, ~lol'eil'a d:t Sil 1'!1, l"cr'J'oir:l Bn tga . 
A lllll l'<l l COHt1'1 lll•JJ" C!w.n:~, Jo~~ Lr,l,o , BOl' 
lllll'Ju ,\n t<Hi io, l..ü3 1.~ I\'otto, A•t:ti il•.> !Ul1oil'ü, 
Bcue:lict•J de S~-nz,t, Lint.lolplw Snn:t, Lui r. 
G ua lb~rt-.1 , llor m:1tto Il:t:.slrJ~her, Riv<.~..lo.vi a. 
CuJ•t•oia, Victot' i!l? l\Iontcil'v, D:Jtuiagos ~I<.t~
cal'onh:1.S o Homa:n de Cal'l'rtll:o. 

[)eba.rn do comp:tre~c-r C•)l)1 cansa pa.t·i.t· 
cipa-tl r• os Sr·.~ . &~ Peixoto, Ené:ts 1-.l:lrtins. 
Ru.ymum!o Ncl';v, Pa -sos Mir :tnJa., ,\J•thu t• 
Lemos. C:t r ios do No v aos, l ndio do ura'l.il . 
An t.c.ulo H:tstos, Urbano Son tos, Guo!ldh& 
h!otn·Jo, Gonç.alo S;llt to. Pm·cir a r:.uis, Paula 
e Si! v~;, Arthut• Or·ht rH!o, Ango!•1 Nero, Epa.• 
minontlns Graciwlo, Fclishollo L•' re.iro, Ca sli\i 
l~ olJello , Vcwgnc do A bl' OU, ltodl"igtJCS Lim<h 
1'olontiuo dos Sa nto~. Ed11n1"t.b Htt lno:>, i\lar
colino Mou ra., Mollu i\'l :tt t os, It·ineu Machado, 
l~idelis Alvo.~ . J.l(!zamat, .Ju lio 8:1.ntos, ,Jo•ã o 
Luiz , Gust i'lo rh Cunha. Pt.•nido ll'ilho, Fran · 
ci~co BerrwrJino, Anl.hcl'() 13otclho, Leone l 
Filho, Antonif) Z:!.cal'itts, Henrique S:tl!es , 
Co.l'los Ottoul, i\l~uool Fulgencio, Lind J!pho 
Cueta.no, Rodolpho Paixão, Padu:l Rcr.onde . 
Jesuíno Cl\1'(\oso, UQmingues do Ca~tro, Valois 
dtl Oastl'O, Fomantlo Pre;tcs, AlvtLl'O de Gar
V<\lho, A 7.0V Cl!O M ll.l''!UC.>, Uudolpho l\!ira.nd:\, 
C<'.ndi<.lo tio AIJl'eu , Bo.rbo.> •~ Lima, A11golo 
1-'inhcil•o, .!ames Ull.rcy o CRssiauo do N<<.sci 
montu. 

E SJm causa. os S r.~. lbymando Arlhn:•, 
\'il•gi!lo Jk igido, Nilo L'•po3, So1•glo r,o.boya, 
Al!JJt•to M:n a.nlt:io. Att"on~o Cost1, MO!leit·o~ 
o AlbaqucJ·qu~. l'cr.::i.I'a. I.yt·n., ~;lpid ro do.: 



Câmara dos Deputados . Impresso em 25/05/201513:28 · Página 10 de 25 

310 ANNAES DA CAlHARA 

Figueiredo, Raymundo de Miranda, Arro- proje:~to, as emendas ou artigos additivo:;, 
xellas Galvão, Rodrigues Saldanha, Augusto creamlo ou augmentando despeza ou redu
de Vasconcellos, f:á Freire, Erico Coelho, indo a recsita publicl, nto pa.er['l sar 
Pereira Lima., Astolpho Dutra, Camillo admittido:~ ao deba.te c á. vot:t.ç:ão s~m prévio 
·soares Filho, Camillo Prates, Costa Junior, parecer da Cotnmissão de Orçamento.» 
Leite de Souza, Francisco Malta, .Joaquim Em vista deata disposição, a ~tesa enviou 
Teixeira Brandão, Jm•enal Miller, Alfredo á Commissão de Orçttmento nove emendas, 
V areia. e Campos Cartier, consideradas nestas condições, emendas que 

receberam p:~.recer. 
ORDEM DO DIA São as seguintes: 

O Sr. Brieio Filho-Peço a pa.la-
vt'a pela. ordem. . . 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
·o nobre Deputado. 

O 8••. B.rieio Filho (pela ol·dem)
Sr. Presidente, é grande o apreço em que 
tenho o modo por que V. Ex. dirige os tra
balhos desta Camara. 

Mais de uma vez tenho reconhecido e pro
clamado a correcção e a imparcialidade com 
·que v. Ex. o<:cupa o alto posto para que foi 
muito justamente eleito pelos seus dignos 
pares. (Apoiados.) 

Não vá, portanto, v. Ex. vfn• nas poucas 
palavras que passo a proferir, na questão de 
ordem que levanto,a mínima desconsideração 
á Mesa. 

Foi bontem publicado no Dim·io do Cong1·es
so o pt1recer da Commi,:são do Orçamento 
sobre as emendas que augmentam a despeza 
ou diminuem a l'eceita, otferecidas ao pl'O
jecto n. 121 A, de Hl04, que estabelece em 
toda a R.epubli.ca a vaccinação e revaccina.· 
ção ob1•igatorias. 
. Tendo visto este pareJer publicado no Dia
~io do Oong~esso de hontem, eu, Sr. Presi
dente, pretendia levantar hontem mesmo a 
reclamnçã.o que neste momento venho faze·r. 

Não o tlz, po1•ém, porque tivemos de levan
tar a sessão, em virtude do prematu1•o passa
mento do nosso distincto collt>ga o Sr. Abe
lardo de Mello, ropresentaDte do Estado do 
Rio, moço de talento (apoiados), de illustra
ção, de patriotismo, de ardor republicano 
(muito bem), que infelizmente não poude 
mostrar entre nó~ o seu merecimento (alloia
dos), pot•que foi eleito Deputado Federal 
quando ttnna já. o .organismo minado pela 
moles tia que o devia levar ao tumulo. (Apoia
·dos; muito bem.) 

Não fosse isto~ Sr. Presidente, e eu teria 
hontem mesmo apresentado a reclamação 
·que oru. formulo. Como, porém, é tempo 
ainda de fazel-a, venho suometter o caso Ct 
apreciação de V. Ex. e desde logo tenho a. 
certeza da. soluçfLo, confia.nte na isenção com 
que V. Ex. sempre procede. 

O a1•t. 165 do nosso Regimento, diz: «Tanto 
na 2a como na 3a. discussão de qualquer 

Art. 8. 0 O Governo fo1•necerá lympha an
ti-variolica, gra.tuitamente, envia.ndo aos go· 
vm•nos dos Estados, mensalmente, uma certa 
quantidade proporcional á .população de 
cada um deUes, independente de maiores 
porções em caso de necessidade. 

Serão gratuitas as vaccinações e revacvi
nações olficiaes, por cujos .certificados nã.o 
se cobrará. sello ou emolumento.-Do substi
tutivo do Sr. Rodrigues Dorja. 

- Accresccnte·se onclo convier: 
Art. Para elaboração da. lympha. vacci

nica, o Governo poder1l despender até a im· 
porta.ncia de 60:000$, cabendo-lhe fundar in
stitutos vaccinicos na Capital Feder~l e nos 
Estn.dos que não tiverem recursos para con
struit· e custeai' taes estabelecimentos. 

Sn.la (hs sessões, 31 de agosto ele 1904.
Bm·bosa Lim,a. 

- Art. Aos operarias computsoeiamente 
vaccina.dos, emprega/los na industria pa.r
ticutar, pagar(t o Thesouro Feder,ll a impOl'
tancia dos salarios corresp:;ndentes aos dias 
em que estiverem afast1.dos do tra.balho pol' 
t'orçada inflammação ou febt•e propria. á boa 
vaccio.a. 

Em qualquet' caso, pagará. o Thesouro d 
iudemn_ização de quatL'O dias de sala.rio.
Barbosa Lima. 

-Art. Aos omp1•egados pubticos compul· 
soriamente vaccinados, nenhum desconto se 
fal'd. nos respectivos vencimentos quando fal
tarem á repartição por motivo de vu.ccinação. 
- Babosa Lima. 

-Art. Aos jornaleiros das reptutições e 
officiuas do Estado, compulsoriamente vacci· 
nados, não se desconttuá nenhuma. parcelia. 
do respectivo salario-jol'nal, emquanto esti
verem afastados elo tt•aballto braçn.lpor causa 
da lJoa. vaccina.- Barbosa Linw. 

-Accrescente·se onde convier : 
Seja consignada a verba de 500:000$ pal'a 

os seguintes fins : 
AuxWa.r os Esta1os que sus1;entam insti· 

tutos vaccinicos, para melho1• organização 
dos serviços ; 
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Co!lc.orrer par::t <!- cre:~.ção do institutos 1 e) o Gove1•no lançar:'~ mã.o afim de que 
·va.ccm!~os n )S d~ma.1s Esta~o~ ; . sejam fielmente cumpridas a.s disposições 

Auxiliar o Instituto Vaccm1co do D1stricto desta lei, da medida. cstabe. lecida. na. pri-
Feileeal. · meira parte d~ lcttra f do§ 3° do art. 1° do 

Sala das sessões, 1 :de setembro de 1904.- decreto n. 1.15 I, de 5 de janeiro do 1904 . 
.Bdoio FiUw. 

2." 

-Art. Todo o vaccinado que tiver varíola 
l'ecolJerá. uma indomnização do 1 :0008; si fal- Art. Em cada localicla.de om que houver 
Iecel', as pessoas quo estavam sob 0 seu instituto vaccinico, StH'i.i. creado o Jogar de 
.-amparo receberão 10:000$000. · inspector veterinario, <>ncarregado de fisca-

Esta indemniza.çã.o se eleverâ a 10: OOO$ no lizar a execução deste deCl·eto, na parte que 
primt:*'o caso, e 100:000$ no segundo. si a se refere ao anim1.l vaccinifet·o.-Ba1'bosa 
·doença tiver apparecido dentro dos dias 30 Lime!.» 
consecut,ivos á vaccinacã.o. 

Paragrapho unico. Não teem dil'eito ás 
. indemnizaçoões as pessoas que procurarem 

espontaneamente a vaccina. -Bw·uosa Lima. 

-A1•t. Para. as indemnizações,tcmomesmo 
effcito que a va1·iola, qua.lquel' molestia li
gatla á vaccinação que durar mais de ~o di::t.s; 
·o fallecimento, si houver, dará. logar âs 
mesmas indemnizações que os fallecimentos 
por variola.- Bm·bosa Lirna. 

-.Art. Si da vaccinação rcsnltar defeito 
physico, o vaccinado receber{L uma inde
-mnizaç-ão del :000$, que seeá substituída por 
uma pen3ão de 300$, si elle ficar impossibi
lltad.o de angM·iar a sua subsistencin. .- Ba;·
bo.~a Lima.» 

Muito de pt•oposito li a.s emendas que a 
Mesa c.;nsiderou como em condiçõe.~ de me
recer parocet' da Com missão d<:l Orçamento. 

Devo, por<~m, ponderara vtf'i~x. que, exa.
rniuando b3m o projecto e as emendas ao 
mesmo apresentadas, vol'ifi(ruei que o nu
mero de emendas nas mosmas condições é 
mnito mais eloyado do que á primeira vista 
pareceu, corno vou mo . ...;tl'ar, lendo urna. list::t. 
que o1·ganizci o onde estão todas reunidas. 

Pcln. lcitm1t <L que vou pl'ocodcr. serít ym·i· 
fica.do que umas emendas augmontam u. des
pezG., outeas diminuem a l'Ce3ita, d~ ondo se 
concluirá que o pn.l'ecor não está elabm·ado 
conformo determina o Regimento, não po
dendo assim ser iniciada a sua dirscussão. 

Para poupae trabalho á Cama1•a. e á l\Icsa, 
:fiz uma lista das refm·idas emendas; vou co
tejat-as com aquellas que 1.\Cabei de ler para 
·g.ue a Camara ftque convencida da. proce
.dencia. da rninha. reclamação. 

« Emendas ao })rojecto n. 121 A, da 1904, 
·que augmentn.m a despeza. e diminuem a 
receita, além das quo já foram submettidas 
ao exame da Commissão de Orçamento: 

·-Esta tem ;1·;6 c:•c::t('ã.o do cmp.rcgo. 

3.~ 

«i\..l't. O GoYorno nomear;l uma commis
são de sete membt•os pal'a fixa.1• a composição 
chimic<.t c a constituição bacteriologica d::t 
lymplw. que scdL empregad<l. nas vaccina
ções oln·igatorias.-Bm·uosa Lim.a. 

4.a 

Art.. Toem dil'ilito tis inJomnizaçõcs esti
pub.d:1s neste deCl'Oto as peswas cujas mo· 
lestia:J se aggrava.1•em om consequencia de 
vaccinaçã.o obl'igatoria.-Bw·bosa Lima.» 

Qnao..; são as indcmnizações e:itipuladas no 
decreto~ 

No projecto, p1·opria.mente dito, não está. 
consigno.d:J, inclcmnizaçüo algum:t ; o quo ha. 
é uma. indernniznção consignada em uma 
outra emenda do Sr. Barbosa Lima. 

De modo que a emenda que acalJa de ser 
lida. o que faz ? 

Augmenta a dcspez::t, estabelece que, além 
dn.s mdcmnL~n.ções, nos casos de insuccessos 
por vaccinações, faç<:Lm ·Se tambom indemni.
za.çõcs nos ca.sos em que ;:e aggravem outras 
moles tias dos vaccinados. 

Art. Todas as medidas a.doptadas neste 
decreto, destinadas a garantir os cidadãos 
con ~1·a os desastros da vaccina.ção, e inde
mniza.r dos prejuizos, são extensivas, mutatis 
11wtandis, ás üutrns medida.scontra a va.rlola, 
como os isolamentos c desinfecções.- Bm·
bosa Lima. 

Q:t emenda 

Art. As indemnizações pa1•a as pessoas 
1 a emenda nestas condições serão as mesmas que para 

aquellas que adoecerem, si ou aggravarem 
.Art. O G.>vorno providenciará n::> sen- o seu estado de saude ou fallece1·em por 

.tido de, concur1'entemente com a interdicção motivo de vaccinação.-Barbosa Lima. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:28- Página 12 de 25 

312 ANNAES DA CAMARA 

7a emenda 

«No art. 3°, em vez do - Revogam.sc as 
disposições em contrario- diga-se: Rovo
ga.-se a disposição do § 2° do art. 89 do 
decreto n. 5.156, de 8 ue março de ID04. 

Sala. das sessões, 3 de setembro do 1904.
Bricio Filho.» 

Ora, o § 2° do art. 89 é o que estalJelecc a 
multa de 50$ a 200$000. 

S"' emenda 

«No a1•t. 3°, em vez do- Revogam-se as 
disposições em con trn.rio - diga-se : Re· 
voga-se a disposição elo m·t. 90 do ilecroto 
5.156, de 8 de março de 1004. 

·sala. das sessõEs, 3 de setembro de 1904.
Bricio Filho. » 

Havendo numero, vae-se p1·oceder ás Yo
tações. 

Peço aos Srs. Deputados que occu:pem as
suas c::tdoira.s. (Pawa.) 

E' lido, julgado objecto de deliberação e· 
enviado á Commissão da Orç::~.mento o se
guinte 

PROJECTO 

N. 183-1004 

Autori~a o Pode1· Ertecutivo o, oú1·ir ao 1llí· 
11istario da bul~cslria, l'iaçcTo e O!J;·as P'lt
bl~·ca$ o c1•edito cxt}·a01·clinm·io d : 1·dis 
14:441$768, pa1·a 11aga1· a dous amanuenses 
e quah·o Jn-al-icantes da Aàrninistraçlto dos
Cwreios do Districto"Ji'ed m·al a {fl"ati(lcaçCéo· 
que lhes c6mpete como fieis i11terinos 

O Congros~o Nacional resolve: 
O ar ligo revogado ê o que esta.teluce ~ Artigo unico. Fica o Poder Exccutiyo au-

pcna de multa. de 50$000. torizado :t abrir- ao Minbterio da Industl'ia. 

9(\ emenda 

«No art. 3°, em -vez do- Revogam-se as 
disposições em contra. rio-diga-se: Revoga.-se 
a disposição do§ 3° do art. 2a0 do decreto 
n. 5.156, de 8 de março de 1904. 

Saladn.s sessões, 3 de setemln•o de 1904.
Br·cio Fill10. » 

Viação c Obrns Publicas o credito cxtraordi
nario do 14:441$768, para pngar a dou& 
amanuenscs e qm.ttro praticantes dtt Admr
nistra,ção dos Curi'eios do Distrícto Federal a. 
grn,titlcação que lhrs compete, como fieis 
interinos, nos periodos de 15 de novembro a 
31 de dezembro de 190.2 c de 1 de janeiro a. 
31 elo dezembro de 1903, nos tet·mcs do 
art. 341 do Regulamento dos CNre:os, f'nt 
vigo1·, e do aviso do mesmo Ministerio~ 

Esta revoga~ão imlJOrta em eliminar a n. 162, do 15 de <. utull'o de H)(-2; l'CI'Ogudas 
taxa de 50$ :por exame bactcr-iologico em as disposições em contrttl'io. 
domicilio, taxa constante ua tabella a que se Sala das sc~Eõe~. 12 <!o setembro de l!J04. 
refere o rf:'gulamento annexo ao decreto -Hm·ed-ia de Sti. · 

n. c~~~5~e vê do exposto, ahsm das emendas .8ií.o ~uccesE\n~.:.cnte f~~ d~lw.lc .3Pp.ro 
que receberam parecer da. Commissãolte .v~d,ts_ DS n,ru:.tC{;Ol~- fiLtJ~S rGCS ~l.O,;fg~~· 
Orçamento, ha outras que devem ~er ox:nni· n .s. loJ. A, l,ó .A. lu, J\ c J •. o A, ae l..,C4 
nadas pela. mesma Commiss5.o. pa,;~ serem .env1adcs a~- Senado. .--

Deixo a. reclamação CJltrPguo a.o criteJ'io 
1 

..!. 
0 
annuncmda a votaçao do ~areccr n

0
• ~~, 

da. Mc~n, certo de lJUO resolver·t como a de t.e. l <:~04, rcconlwc~ndo Depu tu co pelo. 1 tll..,
justiç;.' ~ t1•1cto do Maran.llao o Sr. Dr. Francisco d\Ji 

A contra-gosto, Sr. i:'residentc, lcvontoi Cunha Machado • 
cst<.\ questão do ordem c só fui a isso levado l!~m seguida, são successiYorucntc :postas a, 
:pelo cumpl'imento do meu dever. votos o approvadas as seguintes cohclus0e::;. 

Retiro-me da. tribuna. lembl'ando quere- do parecer n. 27, de 1904: 
clamei em nome do Regimento, da nossa lei 1 !\, quo sejam ap:provada.~ as eleiç1ões l'eali· 
interna, feita para ser obedecida por todos, zadas, no dia. 24 de julho do corrente anno, .. 
pelo humilde o1•ador, pela Mesa, pelas.Com- no I o distrlcto do Estado do 11<tranhão; · 
missões, pelos vaccínista.s c não vaccinistal:l, 2a, que seja reconhecido e procltnnado 
pelos partidarios c adversa1·ios da obriga.- Deputado o Dr. Francisco da Cunha. Machado 
toried.adc dt:t vaccina. (Muito bem; muito 
bem,,) O Sr. Presidente- Proclamo 

Deputo.do pelo I o distl'icto do Maranhão o 
O Sr. Presideute- Decidirei u. Dr. Frl\ncisco da. Cunb.a Machado. 

questão de ordem, levantada pelo Sr. Depu. 
tad.o nricio Filho, qu~nuo entrar em dh
cussão o pro,jecto a. que S. Ex. se refer·e. 

O St". Luiz Domingues-Pcço a. 
palavra, pela ordem. 
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o Sr. P.r·esldente-Tom :\palavra, 
pela ordem, o Sr. Luiz Domingucs. 

O 81•. Luiz DonJ.i.ngues (pela 
ordem)-Se. Presidente, achando-se presente 
o Deput.ado que acaba do ser reconhecido e 
proclamado, peço a. V. Ex. que o 1à.ca. inl,ro
duzir no t•ecin to. afim de prest.a.r o compro
misso regimental. 

O !!h·. P••esident.e- Conviuo os 
Srs. 3° e 4° Sec1•eta.rios <~. introduzirem no 
recinto, afim de que proste o compromisso 
regimental e tome as~ento. o Sr. Deputado 
qne acaba. de ser reconhecido o proclamado. 

(!1,'' int,·oduzt"do no recinto com as fm·ma
lidades do estylo, JWesta, à llil·vila (lo Si·. Pre
sidente, o comp1·omisso 1'e,qi'nlentat e ton-w as
sento o S1·. D;·. F1·ancisco da C'tcnha illa
dwdo, eleito, 1·econltecido e JJJ·oclamado Depu
tado pelo 1° dish·iclo do 11laran}u7o.) 

E' annnnciada. a continuação dn. votação 
do projecto n. 107 A, deste a.nno, do Sena1lo, 
que dá novo regulamento orga.nico ao Asylo 
da Invalido3 da. Patria (3a discussão). 

O Sr. Presidente-A osto pro
jecto fui apresentada. })elo Sr. Il'ineu l\Ia.
chu.do a ~oguinte emenda, ClHC teve parecer 
conteario da. Commissão de Marinha e 
Gnerré:t: 

Em vez da.s ultimas palavras-para opa
tl'imonio do Asylo-·diga-se: para, constituir· 
um patrimooio cspecjal, <.lestinado tt nlit· 
nuten<:·ão do Asylo, observada. a Llisposiç·ão do 
:1rt. 7°. 

Vae·se votar a emenda., 
_ Em seguida é pcsta. a votos e rejeitada, ll. 

re!'m·ida emenda do Sr. Irineu ~Iachatlo. 
Em sognida. d posto a votos o approva.tlo 

em :}'1. discussão o seguinte 

PH.O.JECTO 

N. 107 A-1004. 

(Do Senado) 

O Cong1•esso Nacional decrefia.: 

Art. 1. 0 O .Asylo de Inva.lidos da. Pa.tria, 
fundado na ilha do Bom Jl"slt.~, <tosta Cr\pit.n.l, 
continuar;.t sob a dopendencia do Ministorio 
1ln. Gum·ru. c será. reo1•ganizauo })elo GoYerno, 
llc accôrdo com esta. lei. 

Art. 2. 0 No asylo serão admittidos os mi
litares de Ü3l'l'a c mat• q11e, por ferimentos 
em cornbat.e ou por molostia, ftcarem impos
sibilitados de continua1• no serviço a.ctivo o 
não possam fóra dolle pt•ovm• os meios para 
sua. subsistencia. 

Vol. Y 

§ 1. o Umrt vez admittidos no a.sylo, offl
ciaes e praças pa.s:-in.rão a constituir o
Corpo de Inva.lidos da Patria.-sem di-,tine~ã.o 
da cla~so arma.da a que pertenciam e com 
igua.l direito â3 vn.ntagens da ~sststcneia no 
estalJelecimcnto, nilo podendo ninguem se·,· 
con~iderado a.-;yla1.lo, nem recc1Jer auxilio 
algum fóra delle. 

§ 2.1) Os volunt.ario') da. P;.\tl'ilt, (lUe pront
rem sm·viços de gnorl'a., po(lerã.u ~m.• in0ln i 
uos no n.sylo nos postos flUC hotrvereru con
quistatlo em campanh::t. 

Art. 3. 0 A' - fn,milb. (lo milil:.tl' :tsybdn 
fica coneedi·lo o uir.~ito de residir corn o seu. 
cllofc no est[tuelecimcnto do a:::ylo. 

§ l. ') Entende-se por üuuith do a.syla.do, 
para o ell"cito deste a.r·tigo e demais úvorll.~ e 
vantagens que 1~or esta. lei lho forem co:l
fericlt s, a mulher ct1s,vlJ, tilhos menores. 
filhas soltctt•as ou viuyas e netos menorc~· 
por olle mantidos e sustcnhtdos <i. tht.L do 
sua inclusão no cstabclecímcnto. 

§ 2. I) O GoYCI'no f;u•;L rcconstru ir os cdl
ticios da ilha. do Bom .Jesus, <llh:.p: o.ndo-os •J 

melhor possivel à commodid~vle o c Jni'ori;o 
dos a~ylados, tondo muito em vist<t a. hygieno· 
dos aloja.mentos c aposentos, bem como :1 l1y
gienc do espil·ito, mont<tndo escola primtl.rb, 
bilJliothcc~t e distl'acções ou divcl'timentos, 
que i;orncm amcu<.t e grata. a.convivcncia. doõ 
asylados; pa.ra. o que lançará mão das qn;ln
tias depositadas no Thcsr. uro Fe~leral, Pl'J· 
venirmtcs dos descontos foibs p ::,ra o .Asylo de 
Invalidas da Marinha, em virtude do a.rt. 23 
da lei n. 5L4, de 28 de outnbt•o de 18•18, sondo 
a sobra. tlos.so dinhcil•o, depois Je pl'omptos 
tD.os melhoramentos o obras, convertido. em 
apolico.3 clt~ divjda publicn. para, o patrimonio 
<lo asylo. 

Ar~. 4.0 Os asyhvlos vencerão solJo n 
cütpt\ col'l'Cspondcntcs tL .~ sans patentes o 
graüuaçõcs; as praças tle pret terão mais um 
a.bono de 5$ mensaes pari1 fardamento c d0 
meia. etapa, por :posson. de sua fami1ia nutio1'· 
do tros annos de itlar!o, níi.o podendo ~:n1 caso 
a.lgum excodor llo qun.tro mch-~s et·.tpn.s o nu
mero dus que a.ssim forem n.bona,d<iS a. cado.. 
t'a.milia. 

§ Lo Esses vencimentos correrão po1• conta 
do Ministcrio a que pertenciam os asylados·, 
quando em SCit'vic;-o ttctivo, c serão ürad0~1 
em f"ulhas e prcts mens:1.cs, org:1nizados m' 
proprio Corpo do Invalido.::, seguuuo as nor
mas :vlopta.clas JJOS COl'pO.~ (lO CXOrcilo, 

§ 2.'' Os otllciaes rocebtw5.o os sons venci
mentos em espí)cio; as pra~a.s, poróm, só ro
cebm•ão em cspccic o soldo, sondo o qna.n ti
ta.tivo pa.1·a fardamento c as cta;p:\s reco
Ulitlos â caixa instituida no art. 5°. 

Art. 5.0 As dospezas tle dormitorio, do 
ll.limontaçilo, <lo vestual'io e outras inl1crcn •. 

.w 
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tes ao bom agasalho das p1•aças asyladas o 
. respectivas famílias correrão por uma caixa 
geral a cargo da administração do estabele-
cimento, á qual sorã.o recolhidos: 

a) o rendimento do patrimonio do a.sylo; 
b) a.~ hnportancias do fardamento c da.s 

·etapas que competirem ás praças e suas fa.
milias; 

c) todo c qualquer outro rendimento não 
prevhto ou doaçõc~ em espccie feil;os por 
.particulares. 

Paragrapho unico. Com o fim expresso c 
·unico de augmentar o pa.trjmonio do asylo, 
·Se desconbr{L üo uma só vez em cada anno, 
a 1 de març:J, metade de um dia de soldo a 
todas as pea.ças do pret ; a todos os otnciaes 
subaltet•nos superiores e gencraes do quadro 
activo do exercito, armada c classes annexas, 
as3im tambem aos officiacs reformados e 
honorarios, que exercerem commissões gra
.tificadas do serviço militar. 

Art. 6. 0 Haverá. no asylo um hospital, 
·pat•a tratamento dos asylados em gem.I. cor
rendo por conta do Ministerio da Guerra 
.<.ts despezas de installa.ção, ctlsteio do pe.::;soa.l 
medico e phal'maceutico e provimento de 
.drog::ts,instrumentos cirurgicos c utcnsilios, e 
.por conta da Cn,ixa Geral do Asylo o custeio 
dos enfet•meiros c domais empregados, que 
serão tirados de cntl\.l os mesmos asylados, e 
.bem assim <ias dietas c Java.gem de t•oupas. 

Paragrapho unico. O asyla.do que, poste
riormente em junta medica competente, 

~ :for julgado rQhabilitado d:t. invali(lr.z e apto 
a prJvet• a sua subsistoncia, sor<t cxcluido 
do asylo, voltamlo ao corpo de onr:le viera, 

·ou seguindo livremente o destino que lhe 
convier, no c·.tso de já tee tido oxcusa do 
·serviço. 

Art. 7.0 Quando as rendas do patL•imonio 
do asylo forem sutllcicntes rar.t. occorrar á.s 
despczas instituídas pelos arts. 5° e 6°, ces-

·:St'l.l'{L pa.ra o ora rio publico a contl'ibuiçã.o 
que fa.z para n. c~dxa Geral e 'Oa;ra o custeio 
,do hospital. ~ 
· Art. 8. o O asylo será :.Ldminist1•ado por 
um otficial de patente superior~ reformado, 
do exercito ou da. armada. com o titulo de 

·Commandante, nomeado por decreto, o qua.I 
poderá ser conservado ou substituido em 
qualquer tempo, precedendo, neste segun.lo 
caso, audiencia. do conselho superintendente 
de q.uc trata o a:rt. 9°. 

§ I. o Para os demu.is cargos serão n.pl'O
veitados officiaes do prop1•io corpo lle inv:t
lidos da. Pa.tría e, só (1uando não os haja ido

. neos, . serão chamados officiaes reformados, 
sendo estas nomeações por portaria do Mi

. nistro da Guerra. 
§ 2.oUns e outros, a!!sim como o com

mandante do corpo, perceberão as mesmas 
.;gratifkLções e vantagens dos offi.ciaes a1•re-

gimentados <lo exercito, uo exercício de 
iguaes fnncções. 

.Art. 9.1) Pnr~t. velar sobt•e a instituição c 
assistencia dos asylados, haverá um conselho 
composto de cinco officiaes gener.~es ou sn· 
p13riorcs, trcs do exercito dous da armada, 
effectivos 011 reformados, nomeados por de
creto, para servirem por tres annos, presi· 
dindo o mais graduado ou o mais antigo e 
percebendo os vencimentos de actividadc 
cort·espondentes ás suas patentes. 

Parageapho unico. A este conselho in
cumbe: 

a) administrar o patrimonio do asylo, re
solvendo sobre a conversão o:n apolices da 
divida pul.Jlica., das sobl~[L'! em dinheiro a.n
nualmente apnra~las, de qualque1• proce
dl3ncia; 

lJ) velar sobre a conservaç·ão dos edificios, 
do modo a p1•oporcionar sempre bom agaza
lho e conforto aos asyla.dos e deliberar sobre 
rt construcção de novas obras e tlependencias 
do estahelcciment.o, a instituição de traba
lhos hygienicos o di versões p~1.ra o entrete
nimento; 

c) conhecer c decidir das rcchmações so
bre qun.l:JUCl' falta no serviço do estabeleci· 
mento; affectando a.o :Ministro da. Guerra os 
factos, accusações ou quebó.s gt•a. ves con tt•a 
o commandantc do :Lsylo, com a resposta 
deste e informação positiva sua; 

cl) propor ao Minist1•o da Guerra a admis· 
são dos invalides que o requerer•cm e esti· 
verem nos termos da presente lei ; 

e) tomar cont;as anm1almente ao comman· 
dante do asylo e submottel-as ao Ministro 
dn. Guerra; · 

f') inspoccionar C)l11 a possi vel freq uencht 
o estabelecimento e providenciar prompta· 
inente no sentido ele sa.nar qua,lquer incon· 
voniente ou fa.lta. 

.ii..rt. 10. Sobre ostn.8 bases gcra.es, o Mi· 
nistro dn. Gucr1•a baixará in$trucções que 
rojam a llisciplimt c economia do estabeleci-
mento. · 

Art. ll. Ficam rJvogadas as disposições 
em coatral'io. 

E' o proje.~to en\'iido á sancção prosiden· 
cial, offici,1ndo-sc n.o Senado do occorrido. 

Posto a votós, ó approvado em discussão 
unica o seguinte 

PH.O.JECTO 

N. 161- 1904 

O Congeas~j N~t.ciona.l decreta. : 

Art. 1.° Fica approvJda a Convenção 
Sanitaria Internacional, coneluida. aos 12 dias 
do mez de junho de 1901, entre as Repu-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 13:28- Página 15 de 25 

SESSÃO E~I 14 DE SETEMBRO DE '1!:)01, 315 

blica~ A.Pgontina, dos Estados Unidos do 1 O Sr. N ei-va-Na qualidade <l.:l J>re
Brazii, do Para.guay c Oriental do Ut·uguay. sidente da Commissã.o de Fa.zen,Ja, que deu 

Art. _2. 0 Rcvoga,m-se u.s disposições em parecei' sobt·e o pro,iecto remettido pelo Sc-
contra.no. nado c aUi <tpprovado em duas discussões 

E' annuncia.da. 3, votaçã.o do projecto l!OI'. uma. gl'a.nd~ l~:t-~ori_a c , que ora. ~~e .~~r 
n. 143 A. de 1904 do Senttdo concedündo a 'otldo, dcv9 dlZCL •t Ca.mam, om piuneg o 
D. Julieta Delamal'e, emqua'nto solteira, 0 lo~a.r, q~~ n':? ... se trE-ta. ~e nm<L nova. pens~o, 
montopio deixado por seu irmão, o capW'io ma.s da. It.:Vcusa~, na.o atada de uma pem3t .. o, 
-de mar c gum·ra Itod1·igo Antonio Delamare mas de montepw . 
. (3a discussão). O Sn. HEREDL\ DE SA-Pa.ra o qual o 

O St•. Ger•nano J.-Ia.sslocher 
(peltt o1·dem) - Sr. Pre,idunte, an~es de 
votar este projccto, eu desej;wa que a Com
missão competente inform:tsse á. Ca.mara. si 
-esta scnhom, a quem vae seL· c)nc<Jdida esta. 
pensão, não recebe o rnontepio <le seu p;Lc ; 
em segundo lagar, quacs as razões por que, 
com exclu::;ã.o (le toda.sa.s Otltrus il•m5.s, viuv<Ls 
umas,casa.das, pobres outras, se crêa sómente 
-em beneficio dest.a senhora a reversão do 
montepio do seu finado irmão. 

Como sabe a Carnara, já de nnnos atrás 
este :projecto teve um insuccesso nesta Ca~a.. 

A Camara, convencida. entã,o d<.t improce· 
·dencüt do p3dido, nito lhe deu acolhida. 

A CUIU<tra sabe pePfei!a.mente que no mo
mento a.ctua,l ba uma grande grita contra 
os abusos de pensõEs, que tantas eram que 
-.esta gl'ita roinpeu con1 cxtr<\ordinario vjgor 
nos ultimos ternpos. 

Parece-me, sngnndo as informações c1ue 
'tenho tido deste caso, que se trata, de uma 
pensão vcrda,dciramente sumptual'ia. 

Nã.o se tra.ta de pesso:1, qua se ache em con
·diç:ão de merecer ch patria um tr-ibuto elo 
natureza tal como este que nos resel'Vil.mos 
ordinariamente âqucUcs cül<1dã.os que S(: 
l1ajam dhr&ingnido, pela contt•ibnição l<trga
mente dispensa,d<\ em fa.vo1• dos iotere::;ses da 
·comm unbfi.o. 

O SR. PRES.IDENTg-0 p1•ojecto não está 
(31U diS(\USSão. 

0 SR. GERl\IA.NO HASSLOCIJER- Estou pe
dindo urna informação e justificando as ra· 
zões porque o faço, porque deseja.va que a 
C~tmara da qual faço parte possa com jus
tiça manifestar-se sob1•c o assumpto. 

Des~:~,jo que a Commissã.o info1·mo si é ou 
não cor: o que esta senhora. recebe montepio 
por ~cu :pne, quando a lei ex1n'essamente de
termina. que ning-uem púdc set• <~quinhoado 
duas vezes, porque neste caso, é uma ac
·cumulação. 

O projecto trata da accumulaçfl.o, porque 
. essa senbora. já recebe mont~pio de seu p~te. 

Quero estas informações para o1·ieuta.r a 
Carnara, a.fim de que olla resolva. com mais 
consciencia este caso. 

irmão contribuiu durante 42 annos. 
O SR. NEIVA-Para maioe esclarecimento 

da Ca.m:\rt\, a.lti está. o parecer do Commissão 
uc Ma.l'inha. c Gucn-a. d_o Senado, declal'ando 
que ~L peticionat•ia junGou (~o~umentos fir
mados pelos Srs. almirante Arthur Jaccguay, 
vice-almil·ante CaL"los Noronha e Justino 
P1·oenç:1, attestando ser ella, a unim~ irmã 
S:Jlteira. do f'<~llecido capitão de mar e guerra 
Rour·igo Antonio Dolarnarc, tendo sempre 
vivido om sua companhta e por ellc susten
t•tda; cruo esta senhora .iuntou certidão do 
Thcsoum provu.ndo que recebe apenas u. im
portancin mensal de 508, deixada por seu 
fcdleci<lo pac, o cllcfe de es1p.1adra Dela.mare, 
com os qnaes a filha. o iem3. dos benemeritos 
servido1•e.:; d;,t pa.trh não püd.e manter-se, e 
que, tcnrlo pe1•dido todas as pessoas quo po
deeiam amp;wal-a.,desprotcgida como se a.cha, 
está m contínge11cin. de l'Ccorl'Cl' t\OS l)Odcres 
publicos. 

Clla·no a. atte.nção da. Casa, para. o ultimo 
consídcl·a.nJo basea.do no decl'Gto u. 695, de 
28 do agosto de lSDO, rolatiro â conces.:;ão do 
montepio, qnc em seu n,rt. 19 dá base para 
essa 11retenção. 

O SR. GErmA~o liASSLOCilErt- E' um~~ re
vogação da, lei du montepio. 

O Sn .• Nr:avA- A Comruis:;ã.o de Finanr;·as 
do Sena.<'o nã.o encarou a quest5,o por essa. 
face ; mas f nuca mente cscl'cveu que «0 Se
n:1do podia, em sua sçtbcdoria, cuncedel' á 
supplicante, descendente de uma. familia 
tod<.t de militn.res, o flwor petlido». 

A contesta.çao qtw houve lú. foi apenas sol)re 
a legali<ladc. 

O Senado re.3olven, no emtanto, por 29 
votos cuntra, ll, om duas successiva.s vota.
cõe:l, qtto assim se de\'ia faze1·. isto ú, que se 
devia approvu.r o projec'o da. Commissão de 
Mal'inlli.l. o Guerra- concedendo o montepio. 

Desculpe a Cama.t•a tm• en inte1•vindo no 
debate ; não fni o rala,toL' do parecer, mas 
desde que a Commis~ü.o de Fazenda acceitou 
o projecto do Sena.Jo e deu pa1•ecer unauime 
favoravel, corr·e-me o dever de dar as ex
plicações pedidas e simult~nea.mente susten
tar esse parecer, de que sou primeiro signa
ta.rio n;) qualidacle de presidente dessa Com
missão, que não procede apa.ixonl'l.damente , 
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tanto que ainda. hoje figura. na ordom do di:1 \ t~bellião Fernando Rodrigo Silva., . obtere 
um outro parecer da mesmaCommissão sobre J uma; pensão de 40$ ; falleceu octogenarià, 
uma. outra. petição, indeferindo-a, pílt'que deix.•mdo uma. tllh:\ quinquagenaria, solteira, 
achou · que não era razoavel. que não tem outro meio de subsistencia. 

Dir-se-ha. que não será uma questã0 de ·~-. t - d 4 J.o 
just.iça, por não esta.r baseado em lei, e sim ~\. r~vot:s.~J. ~e~ ~ P.ensao o. O.p ~ec?m· 
de equidadP; ma.s nós não devemos vart'Ol', menda. ~e ~ JU::it!ça. d.\ Ca.m:u.a.:. A~~t>· . SEC 
no regimen d!l Republica,, estes pt·incipio.~ 9.uo o,ntra.s rev~r~~es er;t cont.hçoe~ nao t~? 
úus nossas decisõo.:l. (Apoiados.) Jnsta.::s cJ~O esta J<.t mereceram acqmescencltt 

E' . o que tinha a dizer; a Camara. faça. o da ~ya.ma.I a.. . . . . . , , . 
_ que entender. Na. au.sencia do I'elatoi' do _E o qtie tmha a. dizer. (i.liwto bem , n1.t1to 

parecer, que, estou certo, sord. approvado, bem.) 
C()rrin-me o dever de dar estas expl:caçõ~s. Pvsto n. voto.s,é a.pprovado em 2a discussão 
tendo a satisfação de acquiE>som· assim ao o seguinte artigo unico do 
desejo do illustre Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, cujo talento <.i.dmiro. (Muito bern ; 
muita bem.) 

Em seguida é posto a votos e appNva•lo 
em 3a. discussão o ~eguinte 

PROJECTO 

N. 143 A~l904 

O Congresso Xacion~.l 1esol v e: 
Artigo nnico. E' concedi.lo a D. Julieta 

Delamarc, emqua.nto solteira, o montepio 
d.eixado por seu ft~llecido irmão o capitão 
de mar e guet'ra Roclrigo Antonio · Dehtmare, 
sem prejuizo llo que já percebo dos cofres 
pubUcos; 1•evogadas as disposições em con
tl'ario. 

O S1•. Gerana.uo ll:a.sslocher 
(pela oi·dem) requer verificã.ção da votação. 

ProceLlendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 92 Srs. Deputados e 
contra 27-totn.l 119. 

O Sr. Presidente- O pr.:>jecto 
foi approvado por 92 votos contra 27. 

O projccto vae á sancção pt'.Jsüloncial, 
officiando·se ao Senado do occorrido. 

E' annunciada a votação do p1•ojocto n .327, 
de 1903, autorizando ·o Podel' Executivo a 
fazer l'everter em f:tvor de D. Amalia Pau
Una Rodrigues Silva, iemã do capitão João 
Sablno Rodrigues Silva, a parte da l)onsão 
que cabia a sna. fallecida mãe, D~ Zelimla 
Maria Mond~s da Silva, conce.fida por de
creto do Governo Provisoi'iO de ll de out,ubro 
de 1890 (2" discussão). 

O Sr. OJh,.eh•a Figtteil•edo 
( pa1·a encarninl~a~· a votaçlio)- Sr. Presi· 
dente, pelo perfeito conltecimento que tenho 
do facto de que trata este projecto, venho 
informar a Casa que elle é de toda justiça. 

O capitão, voluntarjo da. patria, Rodrigo 
Sllva. morreu om acção de combate, na 
.gue!'ra do Paragnay. Su~1. mãe, viuva. do 

PROJECTO 

N. 327 -19J3 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

I'iz:tdo a fazer reverter a favor de D. Arnalta 
Paulina. Roirigucs Silva, irmã. do ca11itão 
João Sa.bino Rodrigues Silva., a parte da pen
são que ca.bia a sua. fa.llocida. mãe D •. Zelinda. 
Maria Mondes da Silva, e que lhe fôra con
cedida. por decreto do Governo Provisorio de 
11 de outulm) de 1890; rovogadas as dispo
sições om contrario. 

SitO successivamen te po3tos a votos e ::tj~
provados em 2:1. discussão os seguintes art\· 
gos do 

I'ROJECTO 

N. 88- HXH 

O Congresso Nacional resol v c: 
Art. 1. 0 E' concedida á)).. FloL•a Queiroz 

da. Ca.mara Lima, viuvlL úo col'unel honol'ario 
do excrcitJ li't'oderico .\ugusto da. l''ontourf.i. 
LitntL, a. pansão a:mual dJ 1:200$000. 

Art. 2. 0 Revogam-se a;;; disposições em 
contrM'io. · 

Posto a votos, é o.pprovado en1 2a di~cu.s~ã:) 
o seguinte a.rtigo unico do · 

PROJECTO 

N. 166---' 190l 

O Congresso Nacionu.l rosol v c: 

Arf.igo unico. Fica o Poder Exocuti\'O aa~ 
tOI•izado a abrir ao ~nnistorio da Industl•ia'; 
Viaçã.o e Obras Publicas o cre:lito extraordi· 
nario de 1 :553~770, p:1.ra pagamento a.os her
ueil•os de Gentil Hom3m de Oliveira., dos or-" 
danados que tleixou de receber como tele
gt'aphista do 3~ cl:tssc da Repartiç~o Ger<d 
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dqs Telegrapho.~, de 22 de ma1•ço a 31 de âe· 
zembro do 1895; revogadas as .disposições 
em contrario. 

E' annuncbda a votaç-ão do pa.rece1• n. 23, 
.Ue 1004, indeferindo o requeriment:> em que 
D. ~Ia.ria Pinto de Araujo Corrêa pede uma. 
pensão (discussão unica). 

· O Sr. Soa19 es dos Santos (pela 
o;·dem)- Se. Pl'esidente, eu des ja.va que a 
Cornmis~ão informasse por que razão deu 
pat>ccet• contl'at•io á petiç·ão de D. Maria 
Pinto de Al'auio Coerêa. Deante <la beno
volencia da Gamara, pa.t•ecc que o direito 
deve ser igual_ p:ua todos. 

Votei contra os pl~ojectos e votarei cont1•a 
este, p~rquc.!. acima. de tudo, devemos pensar 
que a s1tuaçao do nosso Thesouro não é ta.L 
que. permittu. que estejamos tolos os dias 
<~qut votando pen~ões. (Apoi~ulos; muito be~]~). 
. Em s~guid3: é po to á votos o approvado em 

thscu~sao umca o parecer n. 2:3, de 1904, in
dcfermdo o requerimento em quo D. Maria 
Pinto de Araujo Corrêa pede uma. pensão. 

Post,o a votos, 6 approvado em discussão 
unica o p::trecel' n. 24, de 1904, ind0ferindo 
o r~querimento em que os operarios da 
FabrJCa de Cartuchos e Artiticios de Guerra. 
pedem quo se lhes cedam p::tsses de 2• chtsse 
com ab::ttimento de 75 °/o na Estrada de 
Fel'ro Central do Brazil. 

O Sa•. Neiva. (pela ordem e depois de 
1·'equisitar da . Mesa ttm exemplar do pa;·ecer O Sr. Soares dos Santos (pela 
n, 23j- Sr. Presidente, devo declarar que ordem)-S!'. Presilente, venho pedir que se 
o parecer n. 23 não é da Commissão do Pen- verifique ·a votação. Tr;tta-se de funccio
sõe:,, e sim da. que tenho a hom•a do presidir, na.rios do Estado que percebem vencimentos 
e sm•vii·ã para demonstrar que a Commissão, mini mos e, quando a Camara concede tantas 
como tenho dito, não tem pa1·ti pris para pensões, não é justo que se lhes negue este . 
approvat• a ottt,·ance todos as propostas relu.- favor. 
Uvas a pensões ; po1•que só ás de reversões é 0 Sr._ Francisco ..:::: 8• (pa;·c· e·,'-
sobre que toru essa Commissão de opinar. iõ:::l • • • 
Mahl uma vez fica demonstrado que ella só caminhar a votaçiZ'o) -- Sr. Presidente, o 
approva ou rejeita conforme acha justas ou mesmo zelo, o mesmo interesso pelo Thesouro 
desarrazoadas as pt•etenções. · publico, que ha pouco foram invocados pelo 

Si o parecer estivesse assignado por mim, illustre Deputado, devem aconselhar á Ca
seria. talvez inquinado de suspeito, tal é a mara a approva.ção do -parecer. 
constante acquiescencia. que dou aos desejos Si é certo que esses funcciona.rios teem 
dos illustres collegas, não vacillo em dizer; vencimentos minimos, não é menos certo 
mas o pt\recer foi relatado pelo illustre Depu- que, não sómente a olles, mas a outros 
tado, 0 p1•obo Sr. Juvenal Miller, collega nas mesmas condições devia tocar o favor. 
muito meticuloso nos seus estudos, cujo more- A Camara o tem sempre recuzado, e, si 
cimento, rectidão e espirito de justiça toda a não faz tal favor a esses funccionarios, é 
Camara acata, de modo que, só levado por porque já fol'a.m reduzidos os preços das 
argumentos justos, é que ella con veiu em pa.s~agon~ na-Estrada de Forro C~ntr~l. 
ser indeferida a petição, visto que, coraç~ã.o . E pJrtanto, de t9da ~ ~onvemen01a que a 
bom e ospif'ito recto como é, s. Ex, seria C,tmara, .zelando os zntClo.,ses a quo ha. pouco 
incapaz de negar uma gt•a.ça a quem a me- se refer1u? nobre Dep_utado, opprove o ,pa-
recesse (.lllttito bem ; muito bem.) i recer. (.illutto bem; ?nt.ulobem). 

Procedendo-se a verificação, reconhece-se 
O S1•. Soar~ s dos Sa.u tos ,(pela 

ordem)- O que desejo salientai· é que nos 
pareceres fa!lam princip:1lmente os senti
mentos. 

Ha pouco, violando-se o quo estava. ex
presso em lei, votou-se aqui um~ reversão 
<lo montepio. Era um:.t po1·ta u.bor·ta, uma 
excepção que, póde-se dizer, si a Camara 
continuar a resolver po1• esse modo, será a 
morte dessa instituição pia. -

Eu não examinei a questão; quiz sómonto 
saber por que a 1•espeito desta pensão a Com

. missão tinha pensado de modo differeute. 
O.SR.PRESIDENTE-Devo lembrar ao nobre 

Deputado quJ não está ern discussão o 
parecer. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Obedeço, maS 
que1•o demonstra1• a minha coherencia. 

terem votado a favor do parecm• n. 24, 
de 1904, 94 Srs. Deputados e contra 14, 
total, 108. 

Posto a votos, e approvado em . discussão 
unica o parecer n. 26, do l 904, concedendo 
licença por prazo indeter-minado ao S1•. Depu
tado Antonio de Padua A.ssi:> Rezende para; 
em tratamento da sua. saude, retirar-;;e pa1~a 
fóra do pa.iz. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica. e enviado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 170- L904 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. Fica. concedido um anno de 

licença, c~m ordenado, para tJ"atar de sua 
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saude, ao telegra.phista. chefe da -Rap1wii'ção Em· seguida. são· succesivamente· postos á 
Gerahlos Telegraphos, Alv1l!ro Noya Soares; votos e·approva.tlos em 2• discussã'> os· se· 
re-vogadas a~· di:iposições em cont1•ario. gúi:Jtes artigos do 

Posto a votos •. é approvado em. discussão 
unica e en,viado á Commissão de RcJacção, 
o· seguinte 

PROJECTO 

N. 171-100-! 

O Congresso Nacion:l.ll'esolve : 
_ Artigo unico. E• o Pode1• Executivo auto
rizado a concetlor ao engenheiro Augusto do 
Rego To&cano de Bl'ito, sub-dil•cctor da 3a 
divlsão d.a Estrad:t de Ferro Central do 
Brazil, sois mezes de licença, sem venci
mentos, em prorogação daquella em cujo 
goso se· a.cha e que lhe foi concelida pelo 
Ministerio da Indüstria, Viaçãl) e Obras Pu
blicas,. para tratar de seus interesses fóra do 
paiz; ravogadas as disposições em contrario. 

São successivamente postos a votos e 
approvados em 2a discussão, os seguintes 
arts. do 

PROJECTO· 

N. 173-1904 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fic:l o Pode1• I~xecutivo auto· 

riz~~odo· a _abrir ao MinisteL•io da. Fazomla o· 
crerlito· e~trai0l'dil1a.rio de 237:610$940, prin·' 
cipal e custas,. e mais da qua.ntil\ correspon
dente aosj1n•os legaes da.)nora sobre o p1•jn·· 
cipa.l de 236 :296$0.4'0, a contar de 17 de 
dezembro do, 1902, tudo 11ara plligamento a 
Manoel José Bastos do que lhe é devido 
pela Fazenda Nacional, em virtude de san
tenca. pronunciada· em seu favor pelo Juizo 
Seccional da. Bahia e confirmada por. accór
dão do Supremo Tribunal Federal. 

A1•t .. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrélirio ,_ 

PROJECTO 

N. 164-A-1904 . 

O Congres3o Nacional resolve: 

Arti. 1.° Fic<t o Governo autorizado a. abrir-
o credito do ,12:480$ para pagamento -<Ias: 
diarias que competem aos engenhei-l•os fis· 
caes das ferro-vias fiscalizadas pela União, 
nos termos de n. XXXV do art·. 17 da vi
gente loi. 

Pa.1•a.grapho unico. O Govemo fará oi•ga.
nizar a tabella. das diarias como julgar
mais conveniente ás necessidades do publico· 
serviQo. 

Art. 2. o Revogam-se _as disposições em 
contrario. 

O Sr. Tb.o01az Cavalcanti 
(pela m·dem) -Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
que consulte a Casa si concede dispensa de 
in-terstício p:t.ra. que o projeeto que acaba 
de ser vot.ldo entre na ordem do dia de 
amanhã. (.Muito bem.) 

CGnsultada a Ca.mn,ra, é concedida a dis· 
pensa p3dida. 

E~ annunciada. a· discussão unica do par-ecer
n. 121 D, de 1904, sobre as emendas cHfera
cid'as na 2a discussão do projecto n. 121; 
deste anno, do, Sen:~ao,. tornando· obrigatoria. 
em toda a Republica a vaccinação'e· revacói· 
nação contra a varíola, as qua:es foram e~
viadas á Commissão de Orçamento, ex-vi do. 
art. 165 do Regimento Interno. 

O St·. Presidt:.nt.e- O Sr. Depu:.
tado B:ricio Filho levantou· uma questão de 
ordem, mostrando que, além das emendas 
quQ foram sujeitas ao parecer da Com. 
missão de Orçamento, existem outras nas 
mesmas condiçõJs que deixaram de ser en.--

0: Sr. Presl(lle:rit.e-Estão finda.s viadM-a. essl. Commis::~ão~ 
as -votações ; passa-se á mn.teria.· em cUs Realmente devo declarar havei' verificado· 
cussão'. qlle algum::ts emendas apresentadas, ·lembra-

São successivamcnta som debate encet•- d::ts pelo illustrc Deputado, deviam ter ido á 
rados- em 2a discussão' os arts. 1° e 2° do pro· Commissã.o mt fórJ!la do Regimento; po1• que
jacto n. 16i A, de 1904, autorizando o Go as citadas est,ão nas mesmas condições de 
ver.no a abril~ o credito de 42:480$ para pa.- outras que--f'OI'arn remettidas â Commissão 
gamento das diarias aos engenhei1•os fi.scaes .de Orçamento. 
das fe~ro-vias fiscalizada~ pela Uniã<\. nos : As emendasc a que s .. Ex. 83 refere sãq as
te:mo:~ do n. XXXV do art. 17 da VI0 <mte seguintes con8tantes do impresso n.· 121- B, 
lel de orçamento. Je l-904, o sob ns. 30, 57' 6-5, 78, 7-9, 83, 91 ,. 

O Sr. Presidente-Havendo nu
merv, vou submetter· a vuto:; o projocto 
n •. 164 A, de 190:1, que acaba de ser encar· 
rado. 

92-e 101.: 

A1·t. O Govel'no provülencia.rá no sen
tido de, coDcLtrrentemente com a intel'di-
cção e demolição, po1•·motivo de va.riola, ou. 
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conéertos radica.es (.las casas insalubres ontle 
reside a população pJbre, construtremse 
ha.biações hygienicas, de aluguel moc.Hco, ao 
alcance das classes prolotarias corridas dos 
casebres e estalagens,.:-' Bm·bosa Lima. 

Art . . Em cad~t localiúade em que houver 
instituto vaccinico. será creado o logar de 
inspector vetcrina-rio, enca1•regado de fisca· 
lizar n. execução deste decreto, na parte 
que se rorerc ao animal vnccioifel\).- Bm·
bosa Lima. 

Art. O Governo nomeará mna commissão 
de S(>te memhrC>S parn. flxat• a composição 
chimica. e a constituição bactcriologica da 
lympha, que será empl'ega.da nas vaccina.çõ~s 
obrigatorias.-Bm·bosa Lima. 

Art. Teem direito ás indemnizações. esti
puladas nes te de~reto as pessoas cujas moles

. tias se aggrava.1•em em consequencia. de vac
cinação obrigatoria..- Bm·bosa Lima. 

·Art. Todas as medidas adopta.das neste 
decreto, destinadas a garantir os cidadãos 
contra. os desastres da. vaccioação e indemni~ 
za.r dos prejuízos, . são .extensivas, ~nutatis 
m.utandis, ás outras medidas contra a variola, 
como os isolamentos e desinfGcçõos.- Bar
bosa Lima. 

Art. As indemnlzações para. as pessoas 
nestas condições serão as mesmas que para. 
aq:uella.s que adoef!erem, ou se aggraYurem 
no seu est:lodo do sautle, ou fallecerem por 
motivo de va.ccinaç·ão.--Batbosa Lima. 

No art. 3°, em vez do-Revogun·so a.s dis
posições em contra.Iio--diga.-se: Revoga-se 
a. disposição do § 2° do art. 89 do decreto 
n. 5.156, de 8 de marre de 1904. 
· Sala <las sessões, 3 do se tembro ue 1004.

lJ?·icio Filho. 

No art. 3"', em vez de-Revega.m-se as dis
posições em contrario-diga-se:.. Revoga-se a 
disposição do art. 90 do decreto n. 5.156, de 
8 de ma1•ço de 1904. 

Sala das sessões, 3 de sctemb1·o de 1904 .. -
Bdcio Fitho. 

No 'art. 3°, em vez de-Rcvogam-so as dls
posiçõ.3s ern contra!'io-diga-se: · Revoga-se a 
disposição do § 3° <lo art. 230, _dodGcratn 
n. 5.156, de 8 do março de 190-i. 

Sala das ses~ões, 3.do setembro d.e 1904..-
BJ.·icio Filho. · · 

A' vista da .decisão da c1uostão de ordem, 
fica adiada a discussão unica. do parecer 
n. 121 B, do 1!104. 

São successivamente· sem debate encet·· 
.radas em 2a discussão os arts·. Jo e 29 do ·. 
projJcto n.l79, de 1904, aut·orizando o Poder· 
Executivo a. abrir ao Minister:o da Fazenda · 
o creJito extea.ordinario de 13:73'4$600, para. 
pagamenr.o a. José Luiz Pereira. de aluguel· · 
do tt1•mo.zem, n·.~ citlado de Porto Alo(J're 
a.1•rendado á f''azenlla Nacional, de acc~rd~~ 
CJfil a ca.t'to. precttkll•ia expmlida. pelo .juiz sec--· 
ciona.t do Estado do Rio Gra.nde uo:::ul,tlcando. · 
adia(ta. a votação. _ -

1~' sem llebJ.te encerraclo · em 2a discu:3são, 
O· artigo unico dJ projecto n .. 180, de 1904 
autorizando o Pocier Executivo a. abrir a~ 
Mínistel'io da Justiça e Negocios Interiores o . 
credito extraordin:.trJo· de 290:968$494, para 
pa.gamento das quantias devidas a Barnabé 
Moreira. Lopes e Braconnot & Irmãos, . por·
serviços feitos ao Hospício Nacional de Alie
nados, ficando adiada. a votação. 

E' annunciada a. discussão unica do pare
cer n. 30 B, sobre emendas o:fferecidas na. 
2a discussão do projecto n. 30, deste anno, . 
que autoriza o Presidente da Republica. a : 
encommendar á iodustria, pelo Minis ter lo da. 
Marinha, os navios quo menciona. 

Ninguem pedindo a. palavrn., é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unic:1 do pro-.. 
jecto n. 178, de 1904, auto1•izando o Poder · 
~~xecutivo a conceder um anno de .licença, 
com Ol'llen:tdo, ao conlluctor de trem · de 
33 classe da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, Antonio Toscano de Brito, em proi·o-
gação daquella. em cujo goso se a.cha, para 
tratar de sua sa.nde onde lhe convier. 

N.inguem podindo a palavra, ê encerrada a. 
di:;cussão e adi<Lda. a votação. 

O Sr. Presidente - Estão esgota
das as ma terias da ordem do din; vou levan-
tar o- sessão e ma.1•ca.l' para a. sessão de,· 
amanhã, a seguinte ordom do dia: 

Votação do projecto n. 179, de 1904, auto-
rizando.o Poder Executivo a abrir ao· Minis· 
terio da Fazendtt o credito extraordina.rio de, 
13:734$6JO p:ua pagamento a José Luiz Pe-· 
reira de aluguel do· armazem, na cidade de
Port.o Alegre, arrenda.<lJ á Fazenda Nacional, 
de accordo com a c:trta precato Pia expedida 
pelo juiz seccional do Esta.•io do Rio Grand~ 
do sur (2& discussão} ; . -

Votação do peojccto n. 180, de 1904, auto.· 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- · 
terio da. Justiça e Neg-ocioa Interiores o cre.;.
dito extraordinario de 290:968$494, para pa:
gamento das quantias devidas a. Barnabé 
Moreira Lopes e Braconnot & I1•mãos, por · 
serviços __ feitos ao Hospício. Nu.cional. de, 
Aliena dos (2" discussão) ;. 
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ANi'i"AES .DA CAl\IARA 

Votacão do p1•Õjecto n. 30; deste a.nno,que 
autoriza o Presidente da Republica a oncom
.mendar á mdustria., pelo l\Jinistorio da Mari
nha, os navios quo menciona (2a discussão); 

Votaç·ão do p1•ojecto n. 178, de 1904, auto
rizamlo o Poder E:otccutivo a. conceder um 
anno de licença, com ordenado, ao conductoi' 
..te ti·em de 3" classe da Estrada, de Ferro 
Central do Brazil, Antonio Toscano de Brito, 
·~m prorogação ua.qucila em cujo goso se 
:1cha, para tratar do HH.L saude onde lhe 
convier (discussão unica) ; 

3" discussão do projecto n. 164 A, do 1004, 
autorizando o Governo a abrir o Cl'edito de 
42:4.80$ para pagamento das diarias aos en
genheiros ftscae:s das fen·o·vias fiscalizadas 
pela União, nos termos do n. XXXV do 
a.rt. 17 da vigente lei de orçamento ; 

2a discussão do p1•ojecto n. 181, de 190,1;_ 
autorizando o Govel'no a applicar ao prepa- · 
rador de Historia Natu1·a.l Medica. da Facul
dade de Mclicina do Rio do Janeiro, Dr. An
tonio ~attamini, a disposição da lei n. 138, 
de 21 do junho de 1893, considerando-o lente 
substituto da mesma Faculdade, designando
lhe a secção que lhe compete pelas provas 
dadas em concurso o segundo as con venicn
cias do ensino ; 

Discus"ã.o unica. do parecer n. 25, do 1904, 
indeferindo a petição em que Alfredo de 
Araujo e Stlva pede um auxilio pecuniario · 
de 100:000$ para a publicação do grande 
album dos Estados Unidos do Brazil. 

Levanta-se a sessão i'ts 2 hora>J da tarde. 

1 O 1 o SESSÃO EM 1.5 DE SETE?\IBTIO DE 1904 

Presidencia do Sr. Alen-:ar GuimarCtes (1° Secrefa1·io) 

Ao meio diit procede·so i.t chamada a que 
respondem os Sr. Alencar Guimarães, Tho
maz AccioJy, ·wanderloy de Mendonça, Joa-

_quim Pires, B1•icio Filho, •Sá. Peixoto, Aurelio 
Amoriln , .Arthur Lemos, Urbano Santos, 
Luiz Dorningues,Cunha. Mi.lchado,Dia.s Vieira, 
Bezerril Fonteuelle , Thomaz Cavalcante, 
Francisco Sú.,Edun:.L'do Studart,Scrgio Saboya, 
Gonçalo Souto, EJoy. de Souza, Fonseca c 
Silva, Walfrcdo Loal, T1·inda.de, Abdon Mi· 
lanoz, Izidro Leite, Toixeira do Sá, Celso do 
Souza., José Marcollino, Malaquias Gonçal· 
ves, Moreira AI vcs, Cornc>lio da . Fonseca, 

. Angelo Neto, Euscbio de Andrade, Rodr1gues 
Dorla, Joviniano de Carvalho, Oliveil•a Vala· 
dão, Domingos Guima1•ães, Neiva, Prisco 
Paraizo, Eugenio ,Tourinho, Garcia Pires, 
Satyro Dias, Pinto D:tntas, Alves Barbosa, 
Rodrigues Lima, Paraohos Montenegro, Mo
reira Gomes,Heredia doSá,Nelson de Va.scon
cellos, Augusto de Vasconcellos, Amorico de 
Albuquerque, Fidelis Alves, João Baptista, 
Galvão Baptista, Silva. Castro, Pereira 
Lima, Henl'ique Borges, Cruvello Ca Yalcanti, 
Ma.uricio de Abreu, Francisco Veiga, Yiriato 
Mascarenhas. Estovão Lobo, Bernardo Mon
teil·o, José Boniftcio, Gastão da Cunha, Ri
beiro Junqueira, Astolpho Dutra, Cu•los 
Peixoto ·Filho, David Campista, Anthero 
Botelho, Ca1'neiro de Rezende, Bueno de 

Paiva, Leonel Filho, Adalberto Fer1•az, La
mounicr Godofredo, Carlos Ottoni, Car
valho BrHto, Nogueira, Olyntho Ribeiro, 
Olega.rio Ivia.ciel, '\-Vencosláo Braz, Moreira 
.Alvos, Bernardo de Campos, Francisco Ro
meiro, Rebouças de Carvalho, Arnolpho Aze· 
redo, Eloy Chaves, Paulino Cal'los, Candido 
Rodrigues, Joaquim Teixeira Brandão, Aqui
no Ribeiro, Lindolpho Sori•a, C~1rlos Caval
canti, Carvalho Chaves, Paula Ramos, Abdon 
Baptista, Juvenal Miller, Marçal Escobar, 
Germano Hasslocher, . Vespasiano de Albu
querque e Homem da Carvalho. 

Deixam de comparecer com ca.usa. partici
pada os Srs •. Paula Guimarães, Oliveira Fi
gueiredo, Julio de Mello, Enéas Martins, 
Raymundo Nery,Hosannah de Oliv:eit•a,Passos 
do Miranda, Carlos de Novaes, Rogerio de 
Miranda, Indio do Brazil, Antonio Bastos. 
Guedelha Mourão, Pereira Reis, ·Paula: e 
Silva, .. Esmemldino Bandcirfl, Arthur Or
lando, Epaminondas Gracindo, Felisbello 
Freire, Leovigildo Filgueiras, Castt•o Re
bello, Tosta, Felix Gaspar, Vergne de Abreu, 
Augusto de Freitas, Tolentino dos Santos, 
Eduardo Ramos, Marcolino Moura. Corrêa 
Dutra, Mello Mattos, Irineu Machado, Beli· 
sario do Souza, Bezamat, Julio Santos, João 
Luiz, Penido FHho, Fz>ancisco Bernardino. 
João Luiz Alves, Antonio Zn.cari::ts, Manoel 
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Fulgoncio, Lindolpho Caotano, Rodolpho Pni
xãó, Padua. Rozende, Jesuino Cardoso, Do
mingues do Castro, Vai ois de Castro, Fer
nando Prestes, Alvaro de Carvalho, Azevedo 
Marques, Rodolpho Miranda., Hermcnegildo 
de Mm•aes, Costa, Netto, Candido de Abreu, 
Luiz Gunlbe1•to, Barbosa Lima,, Angelo Pi
nheiro, Vjctorino Monteiro, Jnmcs Darcy, 
Cassiano do Nascimento c Diogo Fortuna. 

E sem causa, os Srs .José Enzebio, Chrh;tino 
Cruz, Ra.ymundo Artllur. Anizio do Abreu, 
João Ga.yoso, Virgílio Brlgido, Frederico 
Borges, João Lopes, Alberto Ma1·anllão, Me
deiros e Albuquerque, Affonso Costu,Perciea 
de Lyra, ·João Vieira,, E8t.acio Coimbra, 
Pedro Pernambuco, Elpldio Figueiredo, Itay
mundo de Miranda, Arl'Oxollas Galvã&,Bulcão 
Vianna, Rod1•igues Sa.ldanha,Bm'nal'd.o Hol'ta, 
José Monjardiru, üaldino Loreto, Bulhões 
Marcial, ·oscm· Godoy, Sd, · Freira, Erico 
Coelho, Laurindo Pltta, Carlos Teixeira 
Brandão, Paulino de Souza, Bernardes de 
Fa1•.ia, Henriq uc Sa.Ues, C<.tmillo Soares Filho, 
Calogeras, Sabino Barroso, Camillo Pmttes, 
Galeão Carvalhal, Costa Junior, Amarttl 
Cesar, FOiroit'<L Bmga., José l..l)bo, Leite de 
Souza, Francisco Malta, Bernardo Antonio, 
Benedicto do Souza, Smm~s dos Sa.ntos, 
Elizeu Onilhermo, Rivadavía Corrêa., Do· 
mingos Mascarenhas, Alft'eJ(lo Varolr\ e Cam
pos Cartio1·. 

Ahrc-se a, scs:;ão. 
~· lida e sem doua.to a:ppt'IJVtttl<~ ·~ adi.t dt~ 

sessão antecedente. 
Pa,s~a-se ao expediente. 

O . S1•. I3r.ieio l~ilho (Se1·oi11do rle .t• 
.s~.~c ·t·eta·do) procede á leitura tlo scguintn 

l~XPlWIENTI!: 

Oflicius: 
Do St'. 1 u Sect'et::tl'Í•) do Srm:vlo, de 14 do 

col~t·on:.t!, communico.ndo que o Senado om 
sessão do 1.~ do cot•rente, niio pôde da1• o 
seu assentimento á proposição, que junto 
devo I. v e com: todos os documentos enviados e 
<f, ·ella. referentes, <.~utoriz<tndo o Governo a. 
abrir o credito do 84~655$170, em execuç.ão · 
de sentença., pasaada em julgado, em favor 
de José Ferreira. dos Santos.-Inteirada. 

Do Ministerio da Indus\ria, Viação e Obras 
Publicas, de 14 do corrente, enviando o re 
quorimento em que o con<.luctor do trem de 
1e. classe da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, Bento José da Silva, solicita um 
anuo de licença com ordenado, p:.tl'a tru.tar 
de sua. saude, em prorogação á de igual 
tl3m}?a que obteve do Poclm- Logislu.tivo.
A' Cómmissão ds Petições e Podel't:S. 

Vol. V 

321 

São lidas e vão a imprimil>, p[l.rn, entrar Ui.\ 
ordem dos trabalho~, <\S seguintes 

REDACÇÕES 

N. 161 A - 1904 

Redacçt{o fi.nat do p1·ojecto n. 161 deste amw, 
que gplwova a. Oonvençc7o Sanitm·ia Inte'i·ng
cional, concluída nesta C'apif.o.l aos 12 dias 
do mez ele junho do co~·rente anno, pelos. 
delegados do Brazit e das Republicas At·~ 
gentina, <li'J Urug~eay c do Pm·aguay 

O Congresso Nacional decreta. : 
Al"t. 1. o Fica u.pprovada a Convenção 

Sanitaria Internaciona,l, concluída aos 12 dias 
do moz de junho ele 100<1, entre as Republica.s 
Argentina, dos Estados Unidos do Brazil, do 
Paraguay c Odentat do Uruguay. 

Art. 2. 6 Revogam-se as disposiçõos em 
contrario. 

Sala das Commissões, 15 do setembro do 
l 004.- Dominf}oS Ouim,a·raes.- V~ 11Iascare
nlws. 

N. 170 A- 1901 

Redacçcio fi-nal do pl"o.fecto n. 1.70, deste awn.o, 
que concede ao le~egraphista chefe da Repar
tição Ge1·at dos Tetepraplws, Alvm·o Noya 
Sow·es, wn an.no do licença, com ordenado, 
em 1WOl'O,IJl!Ç{{o daquella em cu}o goso se 
aclw,, ]lCo·ce trat(W (te sua smede 

O Congresso Nacional 1•osolve~ 
i\riigo unico. Fica. concedido um anno do 

liconç~:.~, com ordonado, pa.t•a tl•atat• de sua. 
sa.udo, uo tel.ogt·aphi~tu. chofo d11 Reptu•tição 
Geri\ I du::; 'I'olcgrttpltoi:ll Alv111'0 Noya Soares; 
ro\'ogaúus as di::Jvosiçõo8 om contrario. 

Sala d:.ts Commi8SÕO.\{, 14 do setembro de 
1904.-l>omin.go.~ Guimarcies.- Viriato Mas
cm•enho.:;. 

X. 171 A - 1904 

'R.edac!r•ào jtn((l do .JWOjecto n. 1.71, dest.~ amte, 
que autorim o Pl·esidente da RepubUca a 
conceder ao -engenhefl·o ..-1ttgttsto rlo Rego 
Toscano ele Brito, suõ-di1·ector da 3a diviscto 
ela Jtstracla de Fím·o Cent1·al do -BrazU, 
seis mezes ele licença, sem vencimentos, em 
p1·m·ogaç,To à concedida pelo .L1.finisterio ia 
Jndustri~t, Viação e Obras Publicas, pa1·tt 
trata?· da seus int~rcss~s fora do pai,; 

O Congresso Nacional resolve : 
Al'tigo unico. E' o Presiclenta da. Republica. 

autol'iz~do a. cvll(~oder . ao engeuheil'9 Au
gU:sto do HJ)go 1'uS(iéLllo de Brito, sub-dir"e'cto·r 

41 
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da 3a. divisão da Estrarla de Fol'ro Cerüral 
do Brazil, seis ÚJ.ezes de licença,, sem ven
cimentos, em prorogação daquclla em cujo 
goso se acha e que lhe foi concedidtt pelo 
Ministcrlo da Industria. Viação e Obras Pu
blicas, pal'a tratar de s~us i?~e.resses fóra 
do paiz ; revogadas as d1spos1çoes em con
trario. 

Sala das Commissões, 14 de setembro- do 
1904. -Domingos Guirnar{fes.- Vida to Mas
carenhas~ 

Fica sobre a mesa até ulterior delibera
ção, o seguinte 

rROJECTO 

Considerando que o ox-calJo de esqmt,lra 
Luiz Raymundo de Lima serviu na c;ünpa.
nha do Paraguay durante cinco annos; 

Considerando que taes serviços foram pro
vados com a apresentação <lo diploma d.a 
medalha geral da guerra do Paragua.y com 
passador n. 5; 

Considerando que, conforme o attestado 
que juntou á sua petição, velho e alquebrado, 
vive hoje esmolando nas ruas da. cidade do 
Bello Horizonte; 

Considerando, finalmente, quê é dever elo 
Estado alimentar ao menos aquelles que com 
as armas na mão defenderam a sua integri
dade. 

O Congresso Nacional resolvo: 

Art. 1.° Fica conr~edida a.o ox·cabo de es
quadra Luiz Raymundo de Lima, a pensão 
de 25$ mcnsaes que lho ser<.'t p:tga a contar 
de 1 do janeiro deste u.nno. 

Art. 2.0 Revogam·se <.ts disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 15 'do setembro do 1!)04. 
-J. Ct•ttvello Cavalcanti, 

O Sr. .Juvenal Millet• (•) -
Sr. Presidente, h ontem por occasião <la. vo
tação do parecer n. 23, o meu iUustre col· 
lega, Sr. Soares dos Santos, pedill á Com
missão de Fazenda o Industria, escla.reci
mentos sobre o mesmo p:~recer. 

S. Ex. estranhava q_ue se concedesse pen
::rões a uns e se negasse a· outros. 

Eu venho dar a S. Ex. os esclarecimentos 
que pediu. Nã.o se negou pensão a D. Maria 
Pinto de Ara.ujo Corrêa., nom eUa pediu pen
são. Ella veiu a esta C:.tsa reclamar um sup
posto tlireito que, como mostrei no paeccm•, 
olla ni'í.o tinha. Ess11 senhora pecliu que so 
lhe ma.ndasse dar, desde a data do f'c.tlleci
mento do seu mariúo, isto é, desde 1875, o 

(•) Este di~curso 11ão foi rcvis~o polo orador. 

meio soldo do marechal de emnpo tt que se 
julgava com direito. 

Most1'ei que, enl. ~od<.~s as ]ntcrprota.çõo.> 
da lei do 6 do novembro de 1827, c1ue regula 
a, percepção de meio soldo, foi sempre decla
rado quo o posto de acces3o em que o ofiicial 
era reformado, com melhoramento de i:>olclo 
pot' ter mais elo 35 annos de serviço, nãõ 
cl:.tV<t direito aos herddros para. recebimento 
Llo meio soldo dessa patente e sim ao do 
posto que o o!Hcial exercia na eflectividade. 

Mostmr ainda mais q_ue, . mesmo q_uo tal 
dirci.to-existisso, não podia o Cong1'esso ro
solycr sobre a ma teria, e sim o juiz compc
tollto, porquan·to a habilitação á recepção 
do meio soldo devido aos herdeiros dos ofli
ciaes do mar c ter1·a, é rcgula.do por loi es
pecial. 

Não neguei, portanto uma pensTI.o, o sim 
mostrei o prejuízo que tm·ia o Thesom'o, do 
20:000$, si por acaso o p:.trecer fosso favo
ravol a. semellw.nte protenção. 

E' o que tenho ·a dizer. (111ttito vem; 
muito bem.) 

O :Sr. Prcside:n.-te- Não havendo 
oradores inscriptos c nenhum dos Srs. Depu
tados querendo USi.tl' da palavra, passa-se à 
ordem do dia. (Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presi<lente -Não ha venllo 
numero Joga! pa•·a se proceder ás voLaçõos 
<las materías eonstautos dt~ orüem do dia, 
passa-se á matori<t em discussã.o. 

E' annunciu.da. a :3a di~cussü.o üo pz•ojccto 
n. lü"! A, do 1904, autorizando o Govemo a. 
:.tbrlr o credito do 42:480$ p~u·a pagamento 
ua.S dinrias ao~ engcnllOil'pS fl.St!aO::I d~tS f'erro
VlH.S tismtlizatlas pol<L União, no:; te1•mos do 
n. XXXV do n.rt. 17 da. vigente lei <lo orça
meu to. 

O Sr. Oa.udido Rodrig·u:es (•) 
-Se. Presidente, nas mesmas condições em 
que se a.cllam os ongeutleiros-fiscaes das es
tradas ele ferro, encontram-se os engenhei
ros fiscaes dos esgotos desta Ce1pital (apoia
dos), igualmente privados do p~rcebimento 
das diarias autorizadas pela lei do orçamen·to 
vigente .. 

Não p1•eciso encarecer, SP •. Presidente, a. 
importa.ncia dos serviços que são chamados 
a. desempenhar esses engenheil'os o, como· 
guintcmente, a. justiça da emenda que vou. 
tel' a. Iwur~L de apr·eseut<Lt', autori~ttndu o 
Govomo <'1. igualmente abt'it• o credito nocu::;
sarlo ao pu.garnenGo dossils diiuias. 

(·) Es~e discur:_;o não foi reyu:Lo l'olo orador; 
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SESS;\..0 Éi\I 15 DE SETEMBRO DE Ü)O.l: 328 

O SR. HmmDIA ·Jm SA- l•~' muito justo; 
V. Ex. conto com o meu voto. 

0 SR. CANDIDO ltODRIGU~.:;--Trat i1·Se, Sr. 
Pr·csi<lent(l, de dal' a essas engenheir-os os 
elementos inrlispcnsa.vcis para. uma. boa fis
calização do serviço, fiscalizac;ão que, soj11 
dito de pas.:;<~g-om, não ·Gom sido prcjudicaua. 
simplesmente pelas acertadas nomca.çõcs quo 
ultimanicni;e fez o lunrado Sr. Ministro drL 
Yiaçft.o (apoiados), porque, si assim nào fôrn, 
ri NJJ•Gu que esses engeniloiros não podm·h\m 
uescm pen har bem os seus dovm·os, ·por lhlta. 
absulut:.ulc rocm•.:;os, porquanto, como se 
poder•<.t vet• d<.L "iiabella ruspcdim ela. lei do 
orç<.tmcotv, us cngenhoiJ'os-Jiscaos d~t compa
nhiiL du e:::go!.o;:; s~~~~ os mais pa.rc:.~n.l.onLo rc
tl'ilmidos. 

Assim, pois, e8poro que a. C<m1<.tr<.~ e <t 
Commissão elo Orçamento acceita.1·ão com 
henevolcilcia. a. uünha. crntmda., que taml;cm 
tlove ser u.cceita. )}ela. Mos~~. pOl'quc "trata; de 
ê:LSsurnpto analogo <W quo csüí. om discussã.o. 

Tenho concluido. ( Jlluito bem; muito bem.) 

Voem á Mesa., são lülas, a.poimlas e posta.s 
conjunctamcnte em discussão as S(lguintes 

EMI·:NDAS 

Ao ]JJ'ojecto n. 164 A, de 1904 

Fica igualmente autorizado a. abril' o cre
dito de 20:4-10$, para pagamento das dividatJ 
que coml)etem aos engenheiros c auxiliares 
da- Rio ele Janci1·o City Im]Jrovements, Li
mited, de uccol•do com a disposição úo n. 36, 
do twt. 17, da lei n. l.U5, de 31 de dczem
bl'O de 1903. 

Sala. das sessões, 15 de sctombl'O do 1904.
.1. Cmulido Rocll"igues ,.:_Sergio Sr.(boya.-He-
1'edia de Sú.-Galvcío Bapt·::sta. 

Substitmt-se o n.rt. 1 o pelo seguinte: 
Fica autoriza'.o o Governo a a.lwlr o ct•edito 

de G2:920$, pttra p:.~gamonto dc,ts <Harias que 
competem aos engenheiros-ftscaes· da.s ferro, 
vias fiscalizadas pela União e éi.OS engenhei· 
ros o auxiliares da l'epa.rtição fiscu.l d<1 Oity 
Irhp1·ovements, Límited, nos termos dos nu
p:leros XXXV o XXXVI, do ar·L 17 da vigente 
lei. 

Paragrapho, etc. : - como está. no pro
jecto. 

Sah~ da.s sessões, 15 de setembro de 1904.
Thomaz Cavalcanti. 

· O Sr. l.?ranc~ii:"Seo Sá (')-Sr.Pre
Fúlonto, n.s m!)didas consignadas, assim, na 
emende~ que ne<.~b:.t llo :::er ap1:csonta.ua, 
corno no projecto qnc :.t cxt:~s tlcu ensejo, nã.u 
são uma Pl'ovitloncia nova ; olla.s apenas 

· .(·) Ef:lto disCil\'SO nlio fo i 1·evi~t·) pelo Ol'ado:f; · 

complet<t.m mcdlcla.s já. decretadtts pelo Podor 
Legisla. ti v o. ( .1lpoiados.) 

Este reconheceu, nã.o só a justiça., mas 
:1 necc::;sida,de de se tornar ell'ccti va, sérít~ 
o c~ssiiluu. a fiscaliziJ.ção dos diversos serviços 
quo se ligam a importa.ntes interesses publi
cos e do Estado. 

úd vencimentos fixados aos fisca.es du.s 
Estt·<tdas de Fel'l'O, assim como aos do serviço 
de esgotos desta Capital, não correspondo
riam Lle modo algum nem á. im:portancia dos 
cn·c,~rgos que lhes incumbem, nem á. responsa.
bilütado uelles. 

AJ.r)IU disso, elles faziam suppôr que osso 
serviço JJollfJl'i<t ser exercid..o á. distancia e 
não em todo.) os pontos em quo a necessi
dade dessa fiscD.Lização fosse reclamada. . 

Entroti.l.nto, Se. Presidente, ha no projecto 
uma lacuru que ou viso corrigir com a e mon
da. que tenho a. honra do apr~sent:J.r (t. consi
doraçKo da Cama r a. 

EHo exclue du.s di:.lrias que esta.lJoloce, os 
flsca.os eLas Estradas de Fcr1•o arrendadas. 

Não sei como se explique que essa pl'o
pi·íeut~do vttliosa. da Uniã.o exija uma fiscali
za.ção menos vigilante, menos assidua, 
menos permanente do quo as Estea.das de 
Ferro pa.eticula.res,si.lbrc as quaes a fiscaliza
ção federal tem dl) so exercer. 

Devo accrescentar que ~tssim o projecto, 
como a emenda que acaba de ser aprésen
tada pelo honrado representn.n te de S. Pcmlo 
e <t que ora. venho apresentar, não veem 
sobrccarregu.r o Thesouro com uma despeza 
effectiva, porquu.nto o gasto que essas pro
videncias detel'minarem está incluído nas 
quotas a que as omprezas fiscalizadas são 
obrigadas . 

Acrodito, portanto, quo, á vista. disto, a 
C:.tmara. dos Deputttdos não terá motivos pa.1•a 
hositlll' na accoitação do projecto c nas emen
das. ( Jhtilo bem; muito bem.) 

Vern á Mesa, é lida, apoia(la. e posta con
junctamente em discussão a sogui!).te 

EMENDA 

Ao projecto n. 164 A, de 1904 

Ao art. l. o Eleve-se o CI'edito a 70:650~ e 
accrescente-se depois das palavras- vigente 
lei- o seguinte: lncluidos os engenheiros 
.fiscaes das Estradas de Ferro arrendadas pela 
União. 

Su.la das sessões, 15 de setemb1•o de 1904. 
-Francisco &i. 

Ningucm ma.il'l petli mlo a pa.htVL'i.L, é enceL'
:r.•:.td;t :.~ di.·;mtssão o adindtt a. votação, até 
que a. Commisi:~ã.o de Orçamento dê pat•ecet• 
:-:;obrs as emendas offerecidas, na fórma do 
art. 165 üo l.{.egímento. 
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São succçssiva!_!1Cntc sem clolml.o encerra-I ~I(~c}icir:a'. tlo l~_io d? _.Jan <:irü,_lJl'. _;~ntonio 
dos em 2a cl!scnssao os art'3. 1° c 72° do pl'o- :Sô,~hi1lllU1l, ;), dlsposiç;:s_o da, lm n. lJ~, do 21 
jccto n. 181~ de i~JO:!, au&orizando o Governo de junho üc IWJ~i, cons.rlemn·lo-o lento sub-

. Ío~. applicar ao pt·epa.rn.dor de Jlisttwh n:t- fJtiWii<> ch n:J.eiJma. Faculdaclo, dcsigrutndo-llw 
tural medica, da Faculdade do íviodicina llo a. tiecçito quo lhe compete pelas provas 
Rio de Janeiro, Dl'. Antonio S;Lttamint, ~1. dadas em concm·so c segundo as convenicn
<lisposição <lu. lei n. 138. de 21 de junho do cias do ensino (2• discns~ão.); 
1893, considel'a.ndo-o lente substltuto da Votação do pa.r·e.eer n. 2:-s, do lfJ04, indcfc
mcsma faculdade, designando-lhe a. sccçJ,o l'indo a. pd.ição em flUO Alfredo (lo Aecmjo o 
quo lhe compct..; poltts provas dadas em con- Silv<t podo um auxilio pecunüuio llO 100:000$ 
curso e segunllo a.s e .nvenioncias do cnf:i no, p~tr·a, n, pnl.J!icaç{í,o do ,~tl'andt) <tllmm llú::; Es-
ficanclo adiada a vohção. tados Uuic!os do Hl'azll (discus;,:ão unica.) ; 

E' annunciada a. discus~i'í.o unicêHlo parcco1· ;)<\ di::;únssão do proj,~cto n. 17:3, de 1004, au-
n. 25, de 19M, intlcfbrind.o a petição em tol'iz:~nrJo o Pode e Executivo a alJrh· ao Mi
tlue Alfredo de Ar;.tuj.:> c Silv<t p;de um nistcrio d<1 Fazendu. o creciHo cxtl'a.ordimtl'io 
a.uxilio pecnniario <lo 100:000$, para a rmhli- ele 237:()10~;940, principal e custu.s, o mais d<t 
cação do gr<tnde albmn dos Estados Unülos do qui.l.ntia, corr·cspondento ao::; juros logaes fht 
BI'azil. mürtt sohro o PI'incipal de ,'?~6:296$U40, a 

Ningnempcdindo tt pn,l;_çn•;t. 6 ene:crrttda tt conbr ele 17 de dezembro do 190?., tudo pa.ra 
discussão e adiada avotaçã0. pa.ga,rncnto <!, M:;.noel José Bar.;1;os do que lhe é 

deviüo Dfllo:!, Fazon . :.~L Nacional em vir·tude de 
o Sr. Presªden·t-::- Estã.o flnJo.s ;:;on&cnç.'it conflJ'llléLtht por aecordão do Supre· 

as materias Ja orctcm elo dia, c ni'ío !•1iWündo mo Triln.mtJJ Federal; · 
numero par;t as votações, daslgno para :3~ discussfio do projecto n. 15G, do H)O~t 
amanhã, a. seguinte Ol\lem elo dia: autol'izand.o o Poder Executivo a ab1·lr ao 

Votação tlo pr-ojncto n. 170, do 1904, auto- ~Iin.istcl'io <h Indut:tPia, Viação o Obr:-ts Pu
rizando 0 Poder Executivo a. a.lJrir ao .Minis- blieas o CI'Cditu cxtraordinario de 1:553$770 
terio da Fazencb o credito ex:i.raor ;inario uc par~1.. p::~garnunto aos herdeiros de Gentil Ho-

mem de 1\lmcído., <Ls Ol\tenados quo deixou 
13:734$600 pilra pa.g<tinento a José Lui~ Pn- de rccebor como telo,c~rarJhista de 3(\ c1as~e 
reü·~t de aluguel do arma.zem, na. cidad.o \~n 1 · -
Porto Alcaro, arrond<:vlo <.\, Fa.zmtda, Naeion~tl, ( '-'· H.opal'tJiçno Geral dos Tl;l egraphos, do 22 

~ <lo m<n'(:o ::t 31 rlo dnzemhro de 1895; 
~~~~j~~~tl~eccod~~J;alc~{;Jt<\~R~~~~aJ~~·{~\.~~_{~~~l~~t~ . r.~)ii>cu~~áo uuic;~ rlo pl'Ojec·Go n. 1:~5 A, ele 
1 S L (9:~ d', ~· ·-). t.,u1, i.tllt;cwiz<wdo o Pocler Lt;xccutivoa con-
( o u .... JSCU,)),to ' . eeJct· no dt.'lspach;tnto da Intondencia Gorul 

. Votação do projecto n_. 180, llo_IDOI, 1\~lÍ,~-· tia. Guurr:1 Gabt·iel. Alves do A;-;ambuja, um 
l'lZ~ndo o Po~lcr Exocuttv.o a. Rbr1~' a.o i\Iilll:-l· <miJO t:.o liccnç:a, f.iGJTt vencimentos, pa.ra, tra
t~riO dct Jmli!f.llt l! Nc~(~ctos .In,t'3l'l0l'ü::l o l~·l'U, !:1.1' do sua sr.ttüo onde lhe cem vü~1· ; com pa
thto extra.orcltn_ <11'10 rl_o :~00: !J~1::-{:~ í!J,J, 1-);U'<-·t, P<~-~~- 'OCCl' o cmondtt d,l, Com missão do Po~içõcs c 
gamento tlt\f:l quaui.w.::; devrt.l:t::l n lhl.l·na.bt'~ Po<lOl'es • 
Mor~ira, !,~pcs u llr•.!c~;uno~ _& 11·mil,o:s, por ni:wus.~;ft. o uni.ea do lH'I,.judo .11. iR2, tlo 
servlÇlOS lei.Lo:-J :LO .. Uospww Na<:JtHi:d do Ali.o · l!t\11, twtor·iz<.LIHlu o Presidente d<.L Itepul)lic<t 
nados (2~ tlJS0USS<~o) ; _ a. erJ!lcc:ler ao Ur. Fulippc Rodt'i<rucs do 

Vot.açao do pl:oJecLo n. 30, dcs~e anno, llUC Awvt•.,.lcJ, jl.liz sulnLi tuto f'e-lcPal n~~ secc:,;~i,o 
auto~·1za _? ?•'CSHle_n-tc d:_t lU.1~11~1l1ca,.'~ ont.:Oill· do M<l,l'tl.ll!Jáo, oit:> mozes de licm1ç~t, com or
J~onu.ar a In~ustrm, pelo .i\'llllls_tert.o J;~, ~Iu.· dunn.do, pa.t·a tra.ta.l' do sn:_t samle ; 
rmha, OS llWIOS quo monciOn::t c~a dlSCllSSi.l.O); lYSCllf:lSi\0 unica do p:"\rccer n. 28, de 1904, 

Votaçã,o elo projceto n. 178, d.o 190 !, ~l,ll- in l.ofcrind.o o r•~'JY 1H'i.mento em que o prati
toriza. ndo o Poder· EX(!(;;H:,ivo n. c __ o'neGdor· um I :.~:.iX1te r!u.':l Correios d·::l ?,iina.s Geraes, ,Jo:=ú 
anno de liconça, corn Ol'ilcnullo, n.o cond.nctol' CMtnno Ai ver:: Nero$, pode um auno do li-
de trem _de aa cln.sse (h Estr8.da. ele~ Fet'l'<J cnnç:1; ' _ 
Central do Brn.zil, Anton·io To1~c::tno d·: Bdto Discnssiio uniea <lo parecer n. 29, do 1904, 
em pro1'ogaçã.o daquc1i :t_ em cujo :;~oso :~·~ i~J d c~f,~r·i~d() .o requerimento. ele Josü Antonio 
acha,, para. trata1' de·sm~ sa udo ond.o llw con (lO f).l't:W.JO Vasc.uncellos, peclmdo pt\.g:J.mento 
vier (discussão nniea); dn, qu;.tnti~ de 313:800$ por serviços pt·esta-

Votaçãodo projecto n. 181, do 1904, auto· déma.o patz em 1002. 
riza.ndo o Governo a applic;.tr ao preparaclor Levan·&~-se a sessho ás 12 horas e 40 minu-
do Historia. N'il.tural ~dedica rla B'aculdadt) de tos d<t t8.rdo. 
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Pr,;:;idr•ncia dos 8;·.~. Jlf.cncal' Guimlll'líes, (1·• &ci·etw·io) e O!iooit•tt Fi!)UtJÍJ•erlo, (/0 Vic,~· 
L11·es·irlenra ). 

Ao meio- uíi1 PI'ocauc-so á chi1ma.da, a. quo 
respondem os Srs . Oliveira. Figueiredo, 
Alencar Guim:1.rães, Thomaz Acêioly, \Van
derloy de Mend.on(;:1, Joaquim Pires, Bl'icio 
Filho, Luiz Domingues, Cunln Mn.chado, Fl'C
dcrico Borges, Edunrdo Stucl:tt>t, Gonç~tlo 
Souto, ·wa.lt'cerlo Leal, Tf)ixcira tlo Sá, A(Ion
so Costa., Ang-elo Neto, Jovinia.no de Ca.rva
lho, Domingos Guima.J·ft.o.s, Noiva., Prlsco Pn.
rrt.izo, Felix Ga.sp~tr, Ga.l'CiêL Piees, Sn.tyro 
Dias, Augusto de Freitas, Pinto D<m:,as, Al
ves B~rbosa, Pa.t•nnh0s :Mo:üenegl'O, Rodl'i· 
gues oa.ldanha, B~rnn.l'do Hot·t::t, Hm·c<lii1 de 
S{L, Correia DutJ'a, ~Jello M<Lttos, Amcríco 
de Albuquerque, Joiio Baptista, Galvão Bét
ptista, Silvo. Castro, Pereira Lima, Cn1vello 
Ctwalcanti, Ma.nricio de Aln·eu, Cnrlos Tei
xeira Brandão, Franoisco Veiga, Jo~é Doni
fu.cio, Gastão da, Cunha, Carneiro de Rezen
de, Bueno de P<tiva., Bernardo de Farilt, Sa
bino Ba.rrozo,. Olyntlto Ribeiro, \Veuceslá.o 
Braz, Domingucs de Castro, Valois de C<tstro 
Ferreira Bra.gn., Eloy Cha,vo::;, Paulino Car
los, Cn.ndido Rodrigues, .Joaquim Teixeü·n. 
Hmndão, Bernardo Antonio, Aquino Rlbulro, 
Carlos Cn.valcanti, Ca.rvttlho Chaves, Paula 
Ramos, AhJon Bapti::lta., E!iscm Guilherme, 
Luiz Gual.borto, Soarns dos S:t.ntos, Juvenal 
1\nJ.lot•, Vc.;;pasiano de A:lbuqnot''llW o Diog·o 
l"ortuna. 

A lJl'C-SGl é1 SCS.-j:iO. 

Do mesmo Sonh<ll', de igual data, commu· 
nica.ndo que o Senado a.dopt,ou e nessa. data 
enviou á. sa.ncção do Sr. Presidente da. Re· 
publica. n, resol.uçoiio do Congresso Nacionn.l 
conceden(lo um anno de licença, com OI'de
nado, ao De. Alfeedo Lca.l de Sá Pereira. 
insp:)ctor sanite1rio da. Directoria Geral de 
S<tuda Publ.ic:t.-InteiP<.tda. 

Do JV!il1istcPio da, Guerra., de 15 do corrente 
en vin.ndo os papeis em que o alferes do 1 o 
r•cgimcnto de c:w:1lln.ria. Amorico Landõ. 
alumno da Escola. Militar do Bra.zil, pede 
que se concocln. ao Governo autorização para. 
a abedur<~. a este Ministerío do credito . de 
854$3513, afim de occorror a.o pagamento da 
gratiti.cação do exercício e q nantita ti v o para 
ceia.do que a.llega ter deix<1d) de recebe1• de 
27 de liHÜo do 1897 a julho de 1898, com 
que esteve rcspo11dendo a conselho de guerra 
por crime de que foi absolvido.-A' Com
missii.J de Orç<1ruento. 

R(~q_uorimen1;os: 

Do Alcêo :Ma.rio do Sé.i F1•eire, conductor 
geral t.las Obi·as Publicas, pcdllldo :pagamento 
das diurias que lhe compctem.-A' Commis· 
são de Orçamento. · 

Do engenheiro ba.cha.rol José Ma.noel da 
Sil vu., pedindo contagem ele tempo para me· 
lllori:.~ de aposcmta.dnria.-A' Commissã.o do 
[?<.tzcnda e lndustria.s. 

São liLlos e vã.o :1 imprimit•, pa.ra cntt•at• 
E' líd;~ o sem dob.!.tc a.ppl'O\'a.d:" a. aeLa. n:t Ol'dom elos ti'n.baJhos, 0!1 segnintns 

tl.n. sessfio antccçdentc. 
Passa-se ao cxpedicrr~e. 

O §r. "'atH.lerley de l\·lot1.· 
U.onça-(3° Secn;tm·io seriJinr.lo de 1°) pro
cede tt leitura. (lo seguinte 

J~XPiWmNTE 

OOlcios: 
Do Sr. l•> Socretarb 1lo. Scna(lo, do 1·1 do 

PH.O.JECTOS 

N. 121 C -1904 

Pm·ec1lr sobre emendas otfe,·ecidas 1'W 2a. dis ... 
cz~ss(ru do projecto n. 121, deste anno, do 
,':J'enado, tornando ob1·igatoria em toda a 
Repu.bl·ica a vaccinaçiío e re"'accinaçcío cont'l'a 
o · vm·iola, alem. dagttellas, acerca das 2uaes 
a Oommiss(ro de 01·çmncmto jd déra JUt-
1·ecer 

conento, communici1ndo quo nossa, data o (Viuc projectó n. 121 B, de 1904) 
scnaclo enviou ~t sa.ncçã.o prc~;iucncial a. ro-
solução do Oongecsso Nacional a.ntorizando Novas emendas n.o projecto n. 121, do 
a. abe•·tura do credito extr:.wri.linar-io de corrente a.nno, rora.m pela. Mesa. da. Ca.ma1•n. 
n:3i9$58i, em oxccuçã.o ele sentença, p<tssa.!lo \onvia.da.s :L Commi::;sil.o de Orçamento, pot• 
mn jnlgaflo em favol' do Dr. Hilal'iO Soar·os ontondm• <lHO ac,u•t·etn.m, como as a.ntm~iores, 
do G_ouvea., 1;-m_l; :~ d 1, Fam!lJ::ulo !lc :Moili~'~inn. n.n.grne.n to 1i.c <lc~-p"z~t on fliminnit:?i.o fllt l'P.-
do Rw de Jttnen·o.-Inteu·atl:t. celta. pnbllca. 
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Sã.o as seguintes as emendns om qnestã.o : I a . . dispo.si<:r.lo do ~u·t. ·90 do deel·eto n. 6.156. 
de 8 de m;~rço df\ 1004. · 

22n. Sala das sessões, 3 do novembro do 1904.-
B,·icio Filho. 

No mesmo art. 2°-Substitua-sc o quo está 
na alínea-e pelo seguinte : 

« Todos estes n.ttestauos morcccriío fé, 
desde que tenham sido registrados no Insti
tuto Vaccinico. 

Os infractores da presente lei serão pa.s· 
siveis da multa de 100$ e do dõbro nas roin-
cidencias. -

Sa.la da& sessões, 24 de agosto de 1904.
Co·n·êa Dut?·a. 

A rn parte da emenda. contém mataria que 
escapa. a competencia da Com missão. A 28 

parte ameniza as penalidades estabelecidas 
no projecto, conformo declarou o autor da 
emenda, isto é, e1n vez de 2:000$, sequestro 
os bens, prisão, etc., propõe simplesmente 
uma multa de 100$ e do dobro nas reinci
dencias. 

A diminuição da receita está, ao que pa· 
rece, na diminuição da. multa. A lcgh:Iação 
dos pqvos cultos tem até hoje considerado as 
multas menos como fontes de receita do que 
como penalidades decorrentes de infru,cções 
da lei. 

Si á Coinmissão de Orçamento nada com
pete dizer sobre os intuito . ., beneficentes da 
emenda e sim sómente sobl'E'I a conveniencia 
ou não da diminuição de uma renda eventual 
-opina que ao Thesonro não convém dimi
nuições de roceita-A emenda devo ser re
jeitada. 

No n1•t. 3°, nm YCZ de- RC\·ogam-sn as 
disposições em contPnrio-!liga.-Rn: ltBvoga
~a a. disposiçil.o do §~~o do :u·t. 89 llo d.cm·oto 
n. 5.156, de 8 do lllil.l\lO elo 1004. 

Sa,Ia das scssõos, 3 de setembro de 1904.-
Brici.o Fillto. · 

O§ 2Q do art. 89 do decreto n. 5.156, 
c1ue se ma.nda rovoga.l', estabelece uma 
.multa de !)O a 200$ para o loca.tario 
que, no pmzo da sua rosponsahiLidil.do, não 
se sujeita.r a intimações cln. autoridade sani.
tai•ia sobre providencias relativ:1s ú. hygiene 
da balJitação. JJ;süt esta emenda 110 caso da 
antm•ior, e a Commissão. opi.oa por isso do 
mesmo modo. 

Está esta emenda nas condições das ante· 
ri_oros. Trn.t::l.-so do revogar a multi1 de 50$ 
por falta do cumiwirncnto do obl'igaçõcs re
ferentes hmbom â llygicne de casas quo 
estiverom para alugttr c do apresentação tlo 
a.ttestados do desinfecção. 

30::1. 

Art. O Governo p1•ovidenciará. no scmtido 
de, concmrentemente com a interdicção 
e demolição, por motivo .· tl.o va1•iola, ou 
concertos radicaes dus c.:~sas insalabl'es 
onde reside a popula,çfí.o pobec, construirém
se habitações bygicnicas, de tüuguel mo
dica, ao vJcance da.s classes proletarias cor
ridas dos casebres c ostalagens.-Bal'lJOsa 
Lima. 

Não cogita o projecto das hypotheses de 
que trata a, emenda supra nem nella se diz 
que, á custa dos cofces pul.Jlicos, tenha o Go
verno de construir h<tbitaçõcs hygienicas ao 
alcancp das classes p1·oletarias. Apenas se 
diz que o Governo p~·ovidencicwá no · sentido 
de, concun·entem.ente com as domoUções, 
etc., constl•türem-se taos casas. 

Ora, as demolições e concertos radicaes de 
quo cogita o decreto n. 5 .15G nos arts. 91 e 
93 não são feitos á. custa. do The.-3ouro ; o 
tratando-se de obrigações concurrentes corn 
aquellas, entende-se que elhts a1rectam o pro
pl'ietario ou arrendatario, já obrigados <is 
demolições o conccrtos,c não ao Govorno,qno 
:1pcnas providcnciar:.t-na phmsc da. omend:t 
-como providoneia no Cil.SO do demoHçõos 
quo não co1•rom po1· conta, dos cofre~ pn
blicos. 

Assim sendo, nilo lm na emenda ncnhnm 
augm~nto ou diminuição do despoza. Ainda 
porém que assim não fosse, 1Yfí.o seria, admis
sivel que se fizesse o Estado rosponsavel 
petas má.s condições hygienicas ua.s casas si
tuadas em toclo o territorio di1 Repuhlica., 
ützcmlo Clp. toda n. parte nov~~s constl·ue
ções á sua custa para habitação do parti
culares. 

Na primeit'a hypol.hese, a mf.i,tel'ia. d:t 
emenda esl;ú. fóra. do exame d:t CommisRão 
de Orçamento ; na segunda, (\ inacceita;vel a 
emenda. 

Art. Em caüa. locali(larle om CJUO honvrr 
No art. 3°, em vez de- Revogam-se ns instituto vn.ccinico, sm•ü. crmulo o loga.e üe . 

disl)OSições em contr[l.l'io-diga.-sc: Rcvog~~se ins:pectm• vctertn:1rio~ onc;trrega.do de flsca.-
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Jizar <1 execução deste decreto, na, parte que 
se refere ao ~~,nimnJ vacciniíero .- lJa'ruosa 
Lima. 

E' licito duvidar-~c uc que l1aja nesta 
emenda, augrncnto ou crcaçno de despeza, 
visto que nolla se não diz que o inspector 
veterinario será um funccionario rmbunec 
rado pela nação. 

Não se estabelece o quanitt?n de v0ncimcn· 
tos, nem se facultam ao governo as ncces
sari:.ts autorizaçõc,'3 para a. tlcspcza, si e q uc 
existe talllcspeza. 

Si o exercicio de todas ns funcçõcs publi· 
cas tem de sr1.r- remunerado om virt.ude de 
alguma lei que. a commissão desconhoco, 
deveria então tel' vindo ;i con:nnissão o. 
emenda n. 65, que manda nomear com mis
sões de sete membros para llxat· a composi
ção chimica. e a constituição lmctoríologica 
du, lympha. 

Do :~;csto, um dos eritcrios quo podem 
determinar o parecer dn, Comm1ssã.o de Or
çn,mento 6 o valor total do uugmento de 
despezas ; ora é impo:-sivcl conhecol·o, dndos 
os termos da emenda., que a nenhuma, dospcza 
so refere. 

Em todo o caso, o serviço do fornecimento 
de Jymplm é feito e fisc:1lizado pelo Governo, 
sondo que a. commissão j (t anteri.ormente 
opinou contra a. fundação do novos í nsti"tu
tos vacci,licos. 

A emenda não deve ser accoita. 

Art. Teem direito ás inüomnizações cstl· 
puladas neste decreto as · })cssoas cujas mo
lest.ias se aggravarem em consequoncia, do 
va.ccin:lç[o ohrigatol'ia..-Barhosa Lima. 

Art. Todas as modidn.s adt-Jpta.das . oêste 
decreto, destinadas <"L garantir os cidadãos 
contra. os dosn.~tros dn. vaccimtç~~io e indc
rnnizar dos pmjuizos, s5.o extons.ivas, 'YJ1'Utlt· 
tis mttlandis, ::is outras medidas contra a. va
ríola., como os isolanK·ntus o dr.sinfecções.
B arbosa Linw. 

missfio apresen-tou pn.rocer. As emendas de 
agora, teom o mesmo fundamento, c por isso 
a, Com missão opina pela sua rejeição. 

Art. ,Lo A lympha vaccinica será. forne
cidct gratuitamente pela União; as inocula
ções preventivas da varíola serão feitas offi
cialmenLo n. titulo gratuito, e pelos certifi
cados officiaes não se co1m:trá emolumento 
algum, nem taxa de sello. 

Esta. emenda (~ idcntica ú. que foi. destacada 
do substituti.vo do. Sr. DoYi<L. O parecer con
trario quo teve r.sta ultimn. applicn.-so á, 
emenda supru. 

1Qt1n. 

No art. 3°, om voz de- Revogam-se as 
disposições em contrario-diga-se: Revoga-se 
a disposição <.lo§ :3o <.lo art. 230, do decreto 
n. 5.15G, do 8 do março de 1904. 

Sala dn.s sessões, 3 de sP-tombro do l 904.
B1·icio Filho. 

A disposição logn.l que a. emenda manda 
revogar rcfore-sc n. n.ttostados de restabele
cimento do f:audo do pessoas quo. havendo 
sido atacadas de diphterin., tenham de ser 
readmittidas ··om collegios ou estabelecimen
tos congcncros. 

Taes attest.ados são sujeitos ao pagamento 
tle uma taxa. 

Nenbum í:brtigo do projccto occupa-se do 
diphtcria ou uo attestados o documentos quo 
a tal molestia se rofimm. 

O al't. 3° do prqjocto a que foi apresen~ 
ta(tn, a. emenda supra ml.\nda apenas revogar 
as disposições em contra.rio (LS do mesmo 
projecto. 

Talvez quo a latitude desta disposição 
possa, pcrmittir emendas quo revoguem a 
legislação nacional sobro assumptos os mais 
variados e 01-1 menos connoxos com a lei que 
•~ contem. 

A Commissão de Orçamento limitada a 
dizer si convem a dimininuição da receita 
proveniente do attostádos relativos á diphte
ria, entende que não. 

Snla d;\s Com missões, 15 de setembl'O de 
1904.-Fnrnâsco Vei_qfl., presidente.- David 
Campista, rclator.-Francisco Sd.- Cm·nelio 
ela Fonseca.-Urbano Santos .-Lattrindo Pita. 
- Victorino jJ[ontei1·o. 

N. 156 A -1904 Art. As indemnizaçõcs rarn. as pessoas 
n c:, ta::~ condi(Õcs ~r.1ão as mesmas que para p (o-ecm· sobi·e emendas of{e?·ecidas na 2a. dis-
aquclias que odcccorcm, ou se nggr::w<trem C'IHSlio do p?·ojecto n. 156, deste mmo, que 
no seu csütdo de saude, ou fallccerem lWl' fixa a despeza do Jliinistedo da Gue1·ra 
motivo do va.ccinação .-Bo?·uosa Dma. pora o exe1·cicio de 1905 

As Ü'üR crnúndas supra il'ai.nm i.odus do A Commissão do Orçt~mento, icnuo oxmni-
indemnir.ações sohro as quaes jú a. Com- nado as omonàas aprosonta.dn.s uo projcato 
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que fixa a c:cspeza do Min tsterio da. Guerra 
para o exercicio do 1905, passa a dar o seu 
pa.r~cer pela fórma segtlinto: 

1 a 

Art. Jo. n. 14-0bras rnilita.ros- Em voz 
de-2~950:000$- diga-se: 3.050:000$, sendo 
100:0008 para consct•vação da cstmda Don:1 
Francisca, em Santa Catharina, de accordo 
com a lei n. 1. 145, de :11 de dezembro do 
1903. 

Sn.la das sessõo.~. 30 de agosl;o tle l90,L
Pa·ula Ra'l'IWS,---.r1FJdon Bapti.~ta.-Hli"eu Gui
ll~e1'11te. -L?.~iz Guo.tbe1·to. 

Em referencia a r.sta emenda pcnsn. a Com
missã.o que ella. devo srr rccligida da se
guinte fórma: 

Art. Jo, 11. H-Olwus milita.rcs-D~poi~ 
da.s palavras- inclnsivc a conscrvaçao tla. 
estt•ada de rodn.gcm D. Frn.ncisctt, om S < .~nta. 
C <~tharintt--accrescente-so: pn.ra. :L qual :fica. 
consignada a quantia. de 100:000$. 

Esta quantia. é tira.cla. rb. vr.rba gm·al., de 
l/lodo que niio ha necessidade ele sc~r olevarla. 
a 3.050:000$, como propõe a omoncln. <L ru
brica-Obras militn.t·os. 

Onde conviet•: 

Pa1•a a fot•Wletl.~':i,o dn. ga.t•g:\nta. do A.mn.
zonas, na cidade do Obirlos, 3!)0:000$000. 

Sala das sessões, 30 do agosto do 1004.
Hosannah da Otivaita. 

Esta. omenda não pódo sm• accoita. O !\H· 
nisterio da Guer·ra. precisa. estudar a cem
veniencia ua. fortificação da gll.l'g'/lllb1 do 
Amazonas, na ciua.•lc de Obidos, o ao mesmo 
tempo ha do tal' nocossida.do de lc~·a~ta.l' as 
plantas e fn.zer• os ot•ça.montos do tuo Impor
tante obra. 

Assim sondo, clecl'ctar desde j<t ~rna V~li'ba. 
avultada. para esse serviço, q no na o esta es
tudado e nem resolvido clolinitivarnente,seria 
deeretar uma despez:1 que de a.ntemão se 
sa.be que não ser~t tcita. 

Onde convier : 
Para transferencia. da colonia milita.r do 

Araguary pat•a o Oyapoc, 10:000$000. 
Sala das sessões, 30 de agosto de .1904 • ...;... 

Hosannah de OUvci1·a. 

A Commi.ssã.o não póde concordar co1n esta. 
emenda. O assumptQ dopende de exame e 

esl;udo por parte do Estado Maior do Exer
ttco~ Sem um conhecimento exa.cto da con· 
,,;cniencia. o das vantagens da medida pro· 
posta na emenda., o Gnvm·no nF\.o púlô cogitar 
lia tr:1nsferf~ncin. d:t Co"lonia. Mili"f.:tl' rlr. Ara.
qu~tr·.r p:wa 11 o.vapc)(~. 

2. a A' rubi'icn. l4'L (obr•as militarJs) sup· 
primam-se os 100:000$ para. as obra~ do S:L· 
natorio militar dos Campos do J ordao e os 
150:000$ para a Est1•a.da do Ferro de Lorona 
á Bemfica. o augmentem-se dG.s mesmG.s quan
tias a consignaçã.o par;;L a cúnsl.ruc<JãO inadi:L· 
vcl de uma fabrica. dn polvora. sem fuma<;a. 
-Som·es dos Santos. 

A emenda ntio pütle ser n.pprovaci<L Tanto 
as obras elo Sanatorio Milita.t• dos Campos do 
.To1•dãlJ como as da. Estrad:.1. do Ferro de Lo· 
1•ona a. BemHca. nstã.o em. n.ntlamento. Consi
dor~wdo que tL interrupção do ser-viços tão 
impol'tttnt.ns 1'e<lun~la. em preju~zo~ avultados 
para o:; cof1•os p11blJcos,L~ Commi~sao procurou 
amparal-os eonstgn~ndo no pro,jecto G.S .v~rbG.s 
que jnlgon ilecossar·ta:'J para. o oxerctmo d<l 
1005. 

~~.a. Ao n,,•t. 2" (l~ttt• :\ l1) do proj~do, on(l" 
diz: :1. rlosvcndot• att'; a. quantia de 50:000$, 
snp1wimn.m-sc :Ls pa.ln.vras (1ue so seguem e 
:wcl'cscento-so :com a compra de instt•nmen
tos G.grll.rios e outros machinismos do qu~ ca.
rcc~e actualmento a invernada nacional de 
S~tycan. -Som·es elos $antos. · 

A Commisi3il.O propõo que soja. appt•ova.rla. a 
seguinte emenda substitutiva. 

A1•t. ;~ b) a uesponclor att~ a quantia do 
50 : OOO:l; com a ct•oaçãn do ca vallo de guerra o 
})L\1'11 âesonvolvel' a invernad<t nacional elo 
Saycan. 

.(,u. A' rubric~~ 14a (obras milita.z•es) depois 
ua.s palavras: obl'as, reparos e conservação 
dos quarteis, accrescente-se: inclusive a. Es-. 
cola Militar dQ Brazil. 

5.a A' mesma rubrica 14a a.cm~scente-se, 
onde convier: Para conservação o reparos 
dos proprios nacionaes, a cargo da Intenden
cia da Guer1•a., 20:000$000. 

Sala !las sessões, 30 de agosto de 1904.
Soaras dos Santos. 

A :primeir<~ omonda ücvo SOl' a.ppl'ovada, 
porque providencia. sobre ?s. repa1•os urg~ntes 
de que Ct\rece a Escola, .Mthta.r do Braz1l, O 
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Ministerio da Guerra, depois do verificar os' No § l 0-Administração Geral- CODt;igna· . 
co~certos, que são reclamados naquelle edi· ções, Estado-maiot' do Exercito e Direcção 
ftmo, fica autori~~do a fazer a despeza que Geral de Engenharia, se uotermina o paga· 
for orçaqa: dentro das forç~s da. l'nbrica.- menta pelo n. IO-Et:was das-diarias do offi
Obras 1\'lllztares. cio.cs no desempenho tin teahalhos üo ca,mpo. 

A so:;unda emnUIIa. (~ ll i' SU~cessarla. vi~to Ei:ltando aponas pt•cvistas no n. 14-0in·as 
set' a rubi'i<~a.-Obras- sutiiciPtrtcmente do- 1'-.'lilitaros-as diarias a engenheiros e auxília-
tacla. para attP.ndcr a Pi;tc snr·rtco. res, que devet·ão correr á conta do orçado 

· p:1ra. material das diversas obras, ha-uma. 
s.n la.cuna que carece ser p1;eonchicla., visto não 

O Governo, do accor(lo com a. Pl'efoitur:,~ 
Municipal da cidatlc de Nithoroy, capit.a.l do 
Estado do Rio de .Janeit'o, Jiquhl<trá o debito 
oom a mesma Prefeitura, 11rovcnicnto do 
aluguel do proprio municipal-Praça <Lo Me1·· 
cado-para alojamento elo 38° lmtalhão ue 
infa.ntM•ia do exerci·to desde 1894 até :1 data. 
em que foi o mesmo Pl'OPI'io transiorjdo a um 
particular, no corrente anno, n.brindo pa.ra 
osso fim os creditos neccssarios. 

Salas d:~s sessões. - Uatwicio do .t1bl'cn.
Oliveira Figueiredo.- Cari os 'l'ei:<~ei 1·a B1·tm
dc7o.- Henl'ique lJOl"fJCS. - i 'etc ira !Jima.
Belism·io de 8auza.- Cnwello Cavalcanti.
Galvão Baptista. 

Esta emenda contcrn materln. j:l submet. 
tida. ao estudo da. Commissã.o de Ot•çamento 
n que ostâ. compencliaua em um l'equeri
monto, que · foi dirigido á. Ca.mara dos Depu
ta.tlos pol<t Prefeitnra do Nitheroy. A Com
missão Jlensa que a emenda. dnvo ser l'('jei
ta.da. 

O requerimento da. Prefeitma. ha. do to1• o 
setl amltmento l'egular, depois do prc;;~adas 
as iuf01•mações, que forem pediüas ao Go. 
vm•no. Então ficará u. Camaru. tios Deputados 
conhecenílo a natureza Ja diviél:1, sua. impol'· 
tancia. cm•t.n. c lmbilitada. a julga.L' d<: meritis 
sobro o podido da Prefeitura de Nithoroy. 

Trata-se, nlém dif;so, <l(l uma clivLl:t pertcn 
conte a exercício findo o dopen1len t,~ d.o exame 
do Ministor•io da Fn.zerHla. 

10u. --Etapas: Reduzida de 72l:532$ dJ. 
etapa de 353 alferes excedentes e augmen
tada de 557:984$ paradotar-s~ a. consignaçã.o 
«abono do terço da etapa aos otricia,es que 
sorvil'em nos Estados do Amazonas, -Pará, 
Matto Grosso c Rio Gr::tnde do Sul (sómente 
em S. Borja, Sant' Anna do Livramento e 
Colonia <lo Alto Urugna.y)», acct•esconta.ndo
sa tambom etapa para asylu.dos e diarias 
pa.ra o desempenho de trabalhos de campo, 
desertores e presos, 15.750:014$000. 

Sala das scs.sões. 30 de agosto de 1004.
Thomaz Ca'l>alcanti. 

Ytl. V 

existir dotação naquella verba. 
Nu n. 15-Ma.terial, Dcspezas cspeciae3-a. 

pcnultírtHL con&igna.ção eskt som dotação por 
ser ordenado o paga.mento pelo n. 10-
E&i1lJas: Torna.-so, vort.anto, necessaria. ~\ 
vcrbn. para a di<u•ia a. desc~rtores o presos, 
gratificações pela appr·ehensão dos mesmos e 
com differcntcs o necessarios serviços. 

Cn1culatla a dospeza. :tnnual com as diarias 
sc•m dotação em 280:000$, com esta impor
tanci<1 se dovürá. angmcntar a ve·!·ba wa_ 
Etapas, accrcsccntando-ile na. consignação 
t.:~rço da. ctilopa, <lia.rias no desempenho do 
ti·a.balhos de campo, dosel'tores e presos. 

PJr estes motivos a. Commissão accoita a 
emenda, tal como so acha l'edigida. 

10" 

On(le convier: 
E' o Governo a.ul.oriziulo a. despondm• ai.t~ 

a qun.ntin. do com contos na construcção <le 
um novo pa,vilhão ·no Collegio Militar, C!Ue 
sm•vírá 11ara rcfdtorio. 

Sala das sessões, 30 do agosto de 1904.
Thonwz Cavalcrmli. 

A Commi:;são a.cccit:.~. 11 emenda. OCollegio 
Militar é um estu.ue1e~ímento de instl'ucç:ã.o 
que tem tido umg1·andc dcsenvolvim~'>nto nos 
ultimos annvs. Estii.o ma,triculados 647 alum· 
nos. Os dormitorios nã.o comportam o nu
moro dos alumno.-3 internos, do modo que tor
na-se urgente u.:proveita.r o pavilhão onde 
cstíl actuu.lmontc o rcfeitorio c adaptai-o 
1)a1•a dormitorio. 1.. emenda autoriz ·.mdo o 
Govet'UO a. construir um novo refoitorio at
tendo a uma providencia reclamada pelo 
directm· daq.uellc esGn.b~leeimento. 

u~ 

14-0beas militares: 
Da verba geral sejam do.:;tinallos 40:000$ 

para a.s ohra.~ d.o quart.Jl de S .. Tuão d'El-Roy, 
Eshuo de Minas Geraes. 

Sala. das seasõi.ls, 31 do agosto üe 1904.
Gltstão da Ounha. 

Este. emenda deve sol' approvttda, Tem ella. 
a vantagem de discrimillal' na vorb<l. geral a. 

42 
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quantia de 40:000$ para. as ob1•as do qua1•tel não h::t necessitladr, do ser elevada a vcl'l>a, 
de S. João d'El-Rey, que assim tm·õo um im- de quo t1•at.a a. l'ef'eri.dn, emend.a .. 
pulso maior. 

12a 

Acci•cscentc-se ao a.rt. 1° a soguin~o ru
brica: 

17a.-Reconstituição do matorialdo exercito 
e acquisição do novo mu.torin.l-2.000:000$, 
ouro. 
~ Sala das ses.sõos, 31 de agosto <lo 1904.
Paula Ramos, 

' A Commissão é de parecer que seja appro
vada a seguinte emenda substitutiva: 

Accresc·ente-so ao art. 1° a seguinte ru
brica: 

l7a.-Reconstituição do material do exercito 
e acquisição de novo materia.l-1.500:000$, 
ouro. . 
· Nos orç<unentos püssallos, figurava. a dis
posição, que mandava vigorar,como croditus 
especiaes para os mesmos fins p11r·a quo 
foram votados, os saldos dos creditas con· 
cedidos pelos decretos ns. 141, de 5 de julho 
de 1893 e l. 923, de 24 de dezembro de 1894. 
Desta fórma o Governo ficava armado com 
os recursos indispensaveis para adquirir ar
mamento, mnniçõos e cuidar, em summa, da. 
reconstituição do material do exercHo. A 
reforma do Regimento da Cama1•a impediu 
que continuasse na. lei do orçamento da 
Guerra a mesma disposição, e por isso a 
emenda do Sr. Paula Ramos vem prehencher 
uma laeuna sensível, modillcada, como ~:>e 
acha, :pela emenda substitutiva. du. Com
mis~o. 

Onde convier: 
Fica o Podm• Executivo autorizado a tlos

pendero com acquisição do mate1•ial bellico 
até a quantia de 7.524:516$674, ouro, res
tante do credito votado poia Jei do 5 do julho 

·de 1893. 
Sala das sessões, 30 de agosto do 190·!.

Thoma~ Cavalca~~ti. 

Esta emenda está prejudicada com o pn.
recm· formulado a fàvot' dp, omenda do St'. 
Paula Ramos, que consigna verba pa.ra a 
reco1istitnição do material (lO exercito. 

140. 

Ru hr·ica 15", Material, VC3l'ba 23 - Medi
camentos, d1•ogas, aposi tos e utonsilios. 

Em vez de 230:000$, diga-se 250:000$000. 
Sala das sessões, 30 de agosto <le 190,1.

Tlwrna::; Cavalca'Ylti. 

Não póde ser ~l?Iirovad:1 esta om<Mlllo.. 
Pelas informações :prestadas 11 Conuni::~:são, 

Fica o Governo autorizado a mandar para 
diversos paizes, afim do se aperfeiçaarem nos 
conhecimentos militares,- por espaço de um 
anno, dons . officiaos por arma o corpo~: os
peciaes com o respectivo curso c cn.pacidadn 
reconhecida. 

Sala das sessõns, 30 tle agosl;o do 1904.
Thornaz Ca'l)alcanti.-A.io·elio Amorirn. 

A Commissão pode a rejeição da emenda .• 
No projecto j(L consta uma autorjzação ao 
Poder Exe.cutivo p11ra mandar Jia.ra. outros 
paizes, corno addidos ou em commissilo, para. 
estudar · os diversos assumptos milita,rcs, of
licia.es gonePaes e do ontr:ls patentes. 

A emenda reproduz quasi a, mesma dispo
sição do projccto. 

lGa 

Art. 1 o, n. 14 - Supprimam-se as pa.la.
VJ'as~lOO:OOO$ pal'l1 u.s o1n·as do SanatoriJ 
Militar até a estrada de ferro de Lorena n. 
Bem fica, em S. Paulo. 

S:1la das sessões, 31 de agosto elo 1904.
Paula Ramos, 

· Com o parecer sobre a emon~a ~a do S1~. 
Soares dos Santos, :tk1. esta pre.JndJcada., pol' 
tratar tlo mosmo assumpto. · 

l7a 

Accrcscente-se onde convier : 
Art. O Govel'no, no exorcicio vigonte, 

abrirá o necessario credito para. pa.gn.monto 
dos impostos aduaneiros devidos pelo ma
teriaJ o · generos importados pelo Ministorio 
dn. Guer1•a. 

Sala. das sessões, 31 de agosto do l90J.
.Tor7o Lui:; Alves. · 

A maiol'Ü.t da Commissão acceít11 a emenda. 

A' rubrica 5a. (Instrucção Militar): -eleve
se de 10:000$ a 720:000$ a sub-r-ubricn.- di
versas vantagens para geatificações por tra
tados, compendias e memo1•ias escriptas sobre 
as doutrinas ensinada.~ nas Escolas Militares, 
inclusive a devida ao coronel, lente da Escol11 
Militar do Brazil Vicente Antonio doEspirito 
Santo.- Carlos Cavalcanti. 

Não 11óde ser acceit;~ a, emenda. A 1wormsta 
do o1·ça.mento não devo sel' modillcada neste 
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ponto. Si. houver ncees:ü,lncle do urna do.,;pezn. 
maiot·~ o MinistJ'o da Gueei'a pccllr<t ao Con
gresso o credito competente. 

P:m reforoncia. ao lente da Escola Militar, 
coronel Vicente Antonio do Espírito Santo, 
está om poder da Comroissão um requeri
mento ileste digno official, pedindo o paga
mento do premio estipulado na. lei pela. pu
blicação da sua obra- Compendio de Direito. 

· For,_l,m requisitadas algumo.s informações, 
que devem vü· acompanhaâas de documentos, 
para que a Commíssã.o de Orçamento possu. 
omlttir o seu juizo. Pelo andamento deste 
processo a Cn.mara em tempo opportuno terá 
ensejo de prom\ncin.r-se a respeito. 

HJa. 

Onde convier: - AeG. : -E' o Governo 
antol'izado a despender, na vigencla. desta 
lei, atê a qul:tntia de 200:000$ com as obl'as 
de reconstmcção do odificio principal da 
Escola Militar do Brazil o de reparação nas 
dcpendencia:s desse proprio nacional.-Cm·los 
Cavatccmti. 

Aemenda do Sr. Soares dos Santos contêm 
a mesma provillencb., o a Cornroissâo deu o 
seu parecer favoraveL para que constasse da 
rubrica -Obras militares- os reparos de 
que necessita a .Escola Milita.r do Benzil. A 
emenda deve ser julgaclu. prnjudicada. 

20"-

Accrescen to -se: 
A' vorbn, 9-Soldo o gratificação para. 5.000 

IWaças do pret: -

tricto militar, do modo que, embora reco
nhecon<lo 11 Commissão,de acco1'<lo com o pcn
sa.mento do ministro no sen rclatorio, quo é 
uma medida conveniente a. elevação do offe
ctivo do exercito a, vinte mil praças, deve 
entretanto declarar quo não convem sm• 
angmontada a. vet·ba competente pa1•a o 
exercício de 1905. Accresco, como Já ficou 
dito, que o Governo, em casu de necessidade, 
poderá elevar o effectivo, para, o que pe
dirá os creditas supplemental'OS ás vm·ha.s 
respectivas. 

A emenda, não pôde ser accoita: 

21n 

I.a A's rubricas ga e 10a. (soldos, gratifica· 
çõe.'l e etapas) augmentem-se os quantitativos 
para um c[ectivo de 20.000 homens, de ttc~ 
cordo com o rclatorio do Ministerlo da. 
Guerra (pag. 6).-Sow·es dos Santos. 

O parecer sobre a emenda do Sr. Thomaz 
Cavalcanti torna esta prejwlicada,por tratar 
de ttss:umpto iclentico. 

22a. 

A 's rubricas gn. e 10a (soldos, gratHi.cações 
e etn.pas) - augmentem-se as importancias 
n~cessarias á elevaçã-o do pessoal de pret do 
exorcito ao estado completo, de accordo com 
as leis de sun. organização e determinação 
expres~a de que fixou. as forçns da tei'l'a 
para o exerclcio do 1905.-Carlos Cavalcanti. 

Soldo......... 057:000~000 
Grati fieaç"iio... 2:'?8: 000$000 

A commissão tambem reputa esta emenda 
pr~judica.da pelo parecer emittido sobre !1 
emenda n. 20 do Sr. Thomaz Cavalcanti, 
que pede a consignação da verba para um 

885:125$000 cffectivo de vinte mil praças, o por isso 11 do 

A' vel'1JD. lO-Etapas: 
1.825.000 a 1$400 ........ .. 

parecer que soja. rejeitada. 
. ( Sala das Commissões, 15 de setembro de 

2. 555: 000~000 l 90L1,- FNmcisco Veiga, presidente. - Ga-
, lelío Cm·valhal, relator._:_ David Uampista.-A' rubrica i5-Matcrbl: 

1 .'075:000$000 Victo1·ino Monteiro.- Co~·nelio da Fonseca.
Urbo.no Santos. - Law·indo Pita. - Ftan• 

Sa.l.a das sessões, 30 de t\gosto de lD04.- cisco Sá.- Pmtlct Ramos, venciúo quanto :is 

F;mlamento par~ 5.000 praças 

Thomaz Cavalcanti. 1 emendas n. <1 (la c 2a part•:~s) o n. 17. 

A proposta. para o orçamento pede verba 
para 15 mil praças nos corpos arregimen
tados, embora a lei de fixaçílo das for0as de 
torra contcn lla. um e1focti v o maior. li.' que 
a. lei de fixação ma.l'ca, o maximo do oifoctivo 
do exercito mn tempo tie paz, ficando a.o 
Governo a faculUado de completai-o, com· 
forme o exigirem as ei.rcumstancias do pai~. 

No momcnlo acttuü o Ministerio da, Guerra 

N. 185-1904 

Aulol'iza o Poder Exec1.tlivo a abriz· o.o lJiinis
tel'io da Fa.zenda o c1·edito exl1·am·dinurio de 
51$849, ouro, e 004:394$915, paJJel, 17a~·a 
effectum· o pagamento das dívidas de ea;e~·· 
cidos findos, relativas aos varias 111-iniste
?·ios 

nelm-sc sobrecarregado de despoz:1s oxtea- A lei' n. 400, de lG do dezembro do 1897, 
Ol'dina.l'ias com a mobiliza<{ílo e manutençã.o no a.rt. 31~ § 2°, cskt.betece c1ue as dividas dt~ 
de mna :pa.r1io do exercito n<teiOJJi1l uo 1° dis- exercícios tlndos que nào estiver·cm dentl'o 
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dos credites votados das differentes verbas 
das leis do orçamento dos respectivos exel'
cicios, deverão ser relaciona,das por Minis· 
torio, com indicação do numero de ordem 
elos processos, nome de ca,dn. crod.or, impor
ia,ncia da divitl<.L, natureza do fornecirnento 
ou serviçlo foito, cln.ssiflcação orQ:.tmontarla 
d~ despcza, quando conento, . razão~ do ex
ce . .;so sobr·e o credito consignado e o nome do 
chefe d<.L repartição ou fLmccionario que hou
ver illegalmente ordena.do o fornecimento 
ou serviço. . 

Estas relações são oeganizadas no Minis
torio dn Fazenda e enviadas ao Congre::.,so 
acompanhadas das justificativas da conces
são do credito, mencionando-se ns provi
dencias tomadas sobre as caus~~s quo del'<.Un 
logar :l deturpação da. previsão orçamen· 
taria. 

Em mensagem de 20 de agosto proximo 
findo ó Sr. Presiuentc da Rcpublica soli
cita. do Congresso Nacional a a.utorizaçlfí.O 
devida para abril• ao Ministerio ela, Fazenda 
um credito ext.raordina.rio de 51$849, ouro, 
c 604:394$9,15, papol, para pa~:1mento ele 
diversos credores de dividas de exercícios 
findos. Das relaç:ões das dividas quo acom
panham ·a mensagem verifica.-se quo o nu
moro de processos eleva-se :~ 234 scnLlo: 

» 
» 
» 
)) 

' »Viação .• 
» Guerra. 
» Justiça .• 

do Exterior, 51$849 

140 899$307 
105 536$905 
26 956$98:3 

L 4288170 

rcvog~~tlas as disposiç~õ3s em con f,l!ilrio. » 

Si a Cama.ra approvar este pt•ojccto f:cm:L
conce~iido nest~L sessão os segniutcs creditos 
extra-orço.mentario.~ : 

P~pcl Ouro 

2·i credito:::: CX· 
trao1•J.ina, .. 
r·ios ...... 0.438:803$255 127:9Ciô:ji;999 

G creditos cs .. 
pccia.es ... 13: 133$33:) L()~): 000$000 

5 c 1' e di tos 
s u p p l e-
mentarcs .. 997:836$515 4:7 <17$53:3 

7.419:773$100 23.2:714$532 

Sala das Commi:::sõos, 15 de setembro de 
1804.- Fl'ancisco Veiga, presi.dente.- Paula 
Ramos, l'elator.- Da.vitl Campista.- FJ~an
cisco Sá.- Co·melio da Fonset.~a.- Urbano 
Santos.-Laurúulo PittcL 

Jlli.msa[Jem a que se 1·e(ere o 1Xwecm· sup1-rt. Ministerio da .Just,iça .•........•.••.• 
Ministerio dtt Guerra .•....•.•.•.•••• 
Ministerio da Mttrinha,, .•. , ••.•••.•• 
Ministm•io da Viação .............•.. 

58 
49 
42 St•s. Mmnheos do Congt•cssJ Nacional-
•11 Tendo o TbesOIU'O Foder,~l organizado, na 
41 conformida,le do disposto no art. 31 § 2°, da Ministerio da Fazenda .......... · ...• 

Mini~terio do Extm~ior •...... , .. , ••. 3 lei n. 490, do 16 de dez3mbro diJ 1897, n.s in
clusas relações dos crcdo1'es de dividas de 
exercícios findos, ji:L reconhecidas pelos Minis
tm•ios competent.cs, cabe-mo solicita1·-vos a. 
necmsa.ria autol'izaç~ão e cl'edito pa1•a sm• 
eJl'ectnadu o ro::~pectivl) pag~tmento, na im
pol'tancia. do Gl~849, onro, o 604::104$9:15, 
p:tpol, conformo :tllaixo se discrimina: 

A' Comrnissã.o do OJ•çamento não siio en
viados estes processo::; e nnm lhe sobt•ttva, 
tompo para o exame de todos olles, caso o 
'l'hcsom•o fizesse t:1.l I'emossa, raztio q no 
n.obrigou cmsouptreccr n. 188, doanno 
passado, a pro pôr :t · Camat•a uma mBdilla 
que do alguma sorto visava acantobl' os in
teresses da Faz(mdn. Nacional. 

A Camara não accoLton o alvitt•c proposto 
e a Conuuissão, do accordo com o system:.L 
até agora. adaptado, subrnettc ti sua, consi
deração o seguinte pl'ojocto; 

« O Congresso Nacional r•csolvc: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a alJrir ao Ministm•io da Fazonua -o 
credito extraordinario de 5ls849, ouro, o 
604:394$945, papel, para. eifcctua.r o paga
mento das dividas do cxerclcios findo:; con
stant()s du. 1~elação seguinte: 

Minisl;m•io da. .Jui3Li<;~a o 
Nogocios Intm•iorJs. 

Mioisterio das Rela-
ções Exteriores ..... 

Mlnistcrio da. Marinha. 
MinistcPio do. Gum•t•a 
Minis~terio da Ind-us-

tl'ia, Viação n Obras 
Pnblicas ......•..•• 

Mlnistorio da, Fawnda 

Ouro 

51$849 

Pnpel 

2(): 950$983 

I :~128$170 
157:783$988 
l 05: '53G.tt!05 

140:899$307 
171 :789$592 

601:394$94;:) 

Ouro Papel ÍUo ele .la.noir•o, 20 de a.gosto dn 190·1, 

Ministerio dé\ Fazenda. 
>) Martnha 

171:789$592 lôo ela, Rcpublica. 
157:783~;988 FRANCISCO DB PAUT,A RODRWlJES ALVES. 
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N'>-··18ti -·· 1 00·1 1 excede do 0,08 tle habil;a,n 1.es po1• kilomcLl'o 
. . _ . - I qua,rll·:vio. . .. . 

Dt.spoc guc Lt c. ~trmla ele ;erro de qt!e. lral.a a I E' pela ol'J.a. occiuot_l Gal deste gl'<.tndo tOI'l'l
lei n. 74 8, dv 20 dv r.l~ .z·emú1·o d~ 1!JOO, toriD, em p :.1..rto deserto, que col'l'C quasi 
k~rú s.::g ponr.o ck 1la1·ltda -na ·1nUtL de 11 m teec~o dit linh<t frontcir·a do l3razil, mc
T~ibein~o.:.{nlw, c poderá tvanspor o 1·io I <lindo aÍU por m;tis de 2.600 kilometros. 
l'armw, onde mef.lwr con·venha, entre o. A " :·ando :wc · ~ que om sua m:t lor oxtoo-
110l"io de 'l'a!Joo.do c {o.:; elo 1'·ictd, c dú oHtms :-;.iY,o u7J N a. ~ se compt•ehendc entre os paml
prolJidencias lelos 7 e ~'1, deixa·SO naém•almentc d(\COlll-

l)Ol' em Ü'D:J extensas l'egiõcs bem clistincta.s . 
. \ Cvrnpa.uhla. E::; ~ rad ; L du Ferrv- de Arara- Poe eni.re os p<tr'ttUelos 13 o 1,1 nlonga-so 

qunri.t, liLL eiduclo tlcstc nome, no Estndo de 0 chap:ul::io cbs «Pa,ToCi::l» separando ao norte 
s. Paulo, ~~ conc:cssiomuia, pel;L lei. fedcml uma, extensa e ri(!U .ssima região, medindo 
u. 748. do 2!J do dezernln·o do l!JOO, do urrin . b d <1fllWOXi!l1<J.déL111C11te 800,000 kilometros qmL-
CStl'a.da de ferro d.o ítolu. o [m,UO que, pal'- ttn\llus c qHc é naturalmente tributaria do 
tindo do S .. ,José do Rlo P1·eLo íl:l(Ft~)lle Amazonas, }'JOl' cujo vallc terão de sot· feitas 
J~stctdo, . vü. t :.; rrninar em Cuyau<1, PJ.f.iSLt.ndo sua::: (•ommt.micaeõcs. 
P·JI' S<LllG'.Anna do P<.n'ilnahylJ<L · • A parte métlh a rcgifio ccnhl desue o 

Roq_HOl' <1gol'a, a.o Congresso N;o~,eioncLl que })n.rallo!o 4° <), 20'J occnp:1ndo n. area, maior 
seja moditicad;t nquella, Ici no SC'Qt.Ho de ser dü 350.000 ki.l.ometros quadrados. I~' nesta 
o ponto c.lc partida de sua linha. da Villa. <lo zonr.t quo i)C concentra n. maior parte d::t po
Riboirãoz.inho, tm·mo de sua estt'<tdct de fm•ro, qnona; popnla.ç-ão do Esto.do em torno do 
jú. em ·trafego, de concessão cst;tdual; de Cuya.bâ, pr•imcil•o ponto em que se ostahelo
SC1'-lhc facnltado atravcss(l.l' o rio P c~.raná. c01·a.m os bandeirantes paulis~~ts. 
enke o po1·to de Tahon.do e H·tput'a., onde A p:.t.J'to sul 6 comprchcndid~L pelos pa.ra.l
molhol' convenha. e, llnahncntc, de Ger-lho lelos :!O o 2"1 ; abrangondo unw. arr~a de 
conce<lida uma subvençi.í.o dn 25:000 ~ po1· 250.000 kilomotros quadea(lo~. Estn. região 
kilomotr-o paru os primeiros 200 kilomotros é a,travcssadc.\ a. mci<> poe uma fttixa. de ter
que ful'cm construidos. renas alws, abertos ernca.mpos o cerrados, 

ComctuLmto a lei n. 7t.t8, de 29 do <lczornbro que so orienta do Nl~ pam SO c avança a 
de 1900, sojtt, por si, 0 rcconhecimenw de penetrar na Republica do P:tragua.y. Acha
quo tL communicação l'alúda do longinquo pada tiOrvo do divisor das u.gua.s que a. NO 
i~stado tle Matto GL'osso com o littoriü, deve vã.o pot• curso incOl•to uo Paeagua.y e para 
sce du.d<\ pol' um<L ths 0_3tra.d<.ts do ün·ro SE clcsccm, por traços mu,is profundos ao 
}Hl.ulistíts, agora. que o Clah de Engenhari:J e Rio Paranà. l 
Inllustf'ia il.osta Cu.pHal se occup<t do impor-· ~, para e.stas üuas regiões, a. centl•a c a. 

1. 1 1 do snl, qno se tem de dirigir o systema. de 
t mte assumpto, sou consulta c a Comp<1n lia viação. Ji:not•mo parto dcssus regiões, ontre 
Paulista. de Eskadtts ele r<'oreo, tem oppol'- latitudes de 17 0 ~0" é constituida, po1•.terre-
tuni.d,~d(} uma tl,preciaç:ã.o geral do problema, 1 t · · d 
euj;1 solução é tlio mgontc, que aos poderes JlJ:3 alaga( iços, ox enstss1mas varzcas o 
fodor·ao:~ occorro 0 dever de amparar qual· H.io Paragtuy o seus allluentcs « S. Lou
qum' osl'or<,~o, hem orienta.<lo, lle-~So ·intuito. renço:. o « T<vpmry» (\cnominadas panta-

nacs, que coht•cm nuds do 140.000 kilomc-
Dc longa da.ÜL so di:;cul,c qnal soj<L <t 'Lt·os quadrados. 

melhor oriontaçií.o, qua.l o tt·a~~Hb mai:·J van- Coniprehendn-so quo nessa enorme dcpres
ta.joso pu.ra qm caminho dl) ferro u;· 1:(a.tto sil.o de tol'l'eoos, vigora.r<t sompl'e o wa.ns· 
Grosso e dos esl,udos o eon.Jp:traçõcs fogos porto fluvial, mais ou menos aperfeiçoado. 
resultam conclusões que pa.reecm del1nitiva.- visto a impo3sibilidade oconomica do estabe· 
mente a,ssentada.s. lecimonto de vhts de communicação rar 

Os distinctos engenheiros Torro:.; Neves, · pid'l . 
mn 18!)5, c Gonzi1g <.t do C<l.mpos, om 1000, g t1, t6 lloj·J infelizmQutc, decorridos em
entre outros muitos profis~;iomws, apoiando- bom 3-1 é1onos da. guerra do Pal'ê1guay, o 
se-em numerosos dados e documentos espar- uni co meio de communica.ção e transporte 
sos em rol::ti;orios, memo1•ia.s o pn.r•eceres, d.e Mn.tto Grosso tem sido a n:ivegação de 
produziram V<:Llíosos estudos sob1•e o in1.eres- seus rios tPilmtarios do Parngua.y, descendo 
sante assumpto, que ficou assim proficiente- por este e pelo Paraná, ati·a.vés da.s Repu· 
-mente elucidado. blicas uo Pr<t.ta. Como a navegação do Pa· 

Depois do Estado do Amazonas é o de raguay é mai::~ fraEca até Corumbá., alli foi 
Matto-Gl'OSso aquelle quo tem maior super- estabelecido o posto fiscal das rendas e 
tlcic, · assim como a menor população por ta.mbem o uBico arsenal daquellas aguas; 
i~so qnc com uma, mtpcrficio de J.,WO•OOO por esse motivo prepondera, o movimento 
hilomeLros quadr<:~dos, ::;uu. pepula.~liio não de evillWGrcio e um ce1·fío inc1•emento de 
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vitaliua.(le nessa parto m<1is meridional !lo 
Estado. 

Temos, pois, duas regiões distinctas: a 
centea.l c a do sul, caboarlo a cada, umo, 
dcllas la,rgo t1·ecl10 da fronteira a. rcsguard;tr 
.c havendo em ambas podel'osos elementos 
j3a.T'a. a íildnstriil. o pa.r~L o commorcio. E 
indispensavcl fornecer-lhes a melhor ~nhi<la, 
que as circurnstancias geographicas 'não 
permittem-ser unlca para ambas. A l'egião 
central tom como sahicla ma.is- proxima o 
porto do Santos, a. do sul tem de encami
nhar-se para, o porto do S. Francisco ou úe 
Paranaguá. . 

A li:lha de S. Francisco será em breve 
levada a. ell'oito pelo CompLtnhia. de S. Paulo 
Rio Gr<~ndo e a. estrad;1. de ParamLguá â 
PonLa Grossa tom vencido mais do l/0 da 
distancia a ll'liranda. Soja, porém, como for, 
a zona de Miranda., ou melhor dito, a pro
tlucção dos selectos campus da. Va.cca.ria e 
Aquída.ua.na como a dos ricos horvaes e fer
tilisshno só!o das encostas dos aflluentes do 
Pa.ramt tem de ser drenu.do p<.tra o Atlantico, 
por uma (lessas vias forreas. 

E nem se diga que mais facil e raplda,
mento se poderá estabelecer a desejada com
municação com o ·1onginquo Estado, pelo 
systema de vi:1ção mixta-ferreLt e fluvial, 
_porquanto, quer pelo antigo roteiro dos 
bandeirantes paulistas descendo pelo Tietó o 
Pa1•a:qá até a confiuencia do H.io -Pardo, 
SJ.bindo por este até o pouso de Camaquan ; 
e dabi, transposto o estecito divisor das 
aguas, descendo os rios Coxim e Taquary até 
o Paraguay, subindo este o o Cuy<.tM até a 
cidade deste nome, •quel' pela navegação do 
Paranapi.tnema, Paraná, Ivinheima, Bri
lhante, Mondego, Paraguay e Cuyab:t, 
a communicação é por demais precarüt, 
muito morosa e difficil, cheia do obstaculos o 
,imprevistos. Eífcctivamente oro todos essGs 
rios, ainda que possivol e praticavel, só é 
franca a navegação do Paraná, que lamen
tavelmente, inconcebivelmente, jLtz desapro
veitada até agora. 

Nenhum dos afluentes do P<waná. até o Salto 
·das Sete Qu!3das, offerece boas condições de 
navegabilidade ; são em geral de volume 
relativamente, pequeno e do secção muito 
alat•gada., offerecendo em grandes· extenções 
velocidade impetuosa; accresce que, devido 
.á constituição geologica do terreno, esses 
rios em geral apr~sentam, em seus cursos, 
desnivelhtineiltos bruscos. São camadas de 
grés, qüast horizoutaes, entre os quaes cor
rem extensos lcnçocs mais ou inenos espessos 
dê uma rocha eruptiva, dura e compacta. 

A facil desagreggação do g1~és em al tol'nt.t· 
ção ÇlOin a l'esistencia da pedra fel'ro, dâ ori

. ,B'eiil aos travessões desta rocha, que consti· 
ctüefu os saltos e corredeiras. 

O pr·o}wio rio Pamnâ não oscap:.t a e;:;ta 
regea, com o seu Urubupuoga o o gr·ando 
desnivellmnonto tlo Sete Queda.~. 

A communicu.ç·ão com Matto' Grosso n~io 
púüo, poi8, snt.sfazm·-se com o systema míxto 
de viação o requer, portanto, urna linha 
forrort continm~. 

A região central, !le em torno a Cuyabâ é 
<.L que contêm ma.is de 70 °/o da população do 
Esta.do, formando os nucleos mais consjdo
raveis, tttes como Cuyabá, Paconõ, S. Lüiz 
tle C[tceees, Diamantino, Rosal'lo, Livl'c.t
monto, S. Gonçalo, Sn.nto Antonio, Chapada, 
etc. Ella ·c;Jlllprchende .a. zona. lm;xa onde 
ficam o"l disteictos crcadores de S. Luiz do 
Caceres, Pacoué, S. Lourenço, quo encerram 
mais de meGtlde de todo o gado existente no 
Estado que poderá talvez ser avaliado em 
1.500.000 cabeças. 

Para léste da, c!lpital levanta·se rapidtt~ 
mente o ierl'ono e avança para o sul, for· 
mando vasto amplütheatro nas encostas do 
grande chapadão central, de onde manam 
os a111uentes do Cuya.bú. o S. Lour·enço. Nos 
contra-fortes e delH'Ossõos daquella encostu. 
as maGta.s cobrem am solo agrícola exhube
r·unte e ahi encon team-se no S. Lollrenço, no 
Peq uery e no Taq uary as installações de 
lavoura mais consiJeraveis e que, entretanto, 
não se desenvolvem por falta do boas vias 
do communicaçã.o. 

E' esb impurtantissima região central do 
grande Estado que vive quasi segregada da. 
Federação o é .ius·ta.mcnte para clla. c1ue as 
vias f1uviaes são mais avams. 

A nu.vegação do Paran;.t, e pl'incipalmento 
a do Alto Paru.guay e seus atliuentes, é 
muito a!fcctada pelas oscillaçõos dos rio:3, 
com o.s enchentes. 

As communicu.ções com CuyaM fu.zem·so 
em vapores (lo tr.·os typos: os maiores pa· 
quetcs do Lloyd vão atê Montevidéo e só· 
mente com aguu.s crescidas podem chegar a 
Corumbá. Do Moll tovidéo a Corumbá o ca
lado é mais reduziJo o para chegal' a Cuyabú. 
é preciso tomar embarcu.çõcs muito me
nores. 

Com aguas ordina1•ias os navios do mais de 
5 metros de calado não passam de Martim 
Garcia. Os do 4"\50 podem subir até Cor
rjentes, pouco abaixo da. foz do Paraguay, e 
os de 2m,50 até cerca de 20 leguas par·a cima 
de Corumbá. 

Na estiagom1 as embarcações de 3m,20 vão 
até Pa1•aná e as de 2 111,10 só até Corrientes. 
Nessa época, durante trcs ou quatro mezes, 
as pequenas embarcações do 0 111 ,70 de caln.do 
não poJem subir ü, capUa.l, ticcun 80 ou 100 
lülomel;t·os eio abaixo e as cargas são ba.l· 
deadas em ba1•caças ou em canoa.s • 

Assim, pois, emquanto a região do sul 
(chamada de Miranda), é melhor servida de 
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vias fluviaes, a região de CuyaM tom muito 'para os cofres puhlicos, lament~ndo que as 
insufiicientes mses ca.minbos d.e tl'a.fl·lgo eco- circumsta.ncit~s tlOiloltceiras da. União, não 
non:lico, e é, portanto, a que tem maior no- pormittmn o auxilio que pede d<.t subvenção 
cos . .:idadc de communicações acceleradus. kilometrica de 25:000$ para. os primeiros 

Supponha.mos estabelecidas as communica- 200 kilometros que fore-m construidos. 
~õos pa.ra o dist~·icto do J\1i~anda •. q LlCr f?::;iilc Nestas condições, a Colllmissão de Obras 
por ma.l entonthrla econom.1a a l.tnha: mtxta Publicas. SLLbmette (t illustrada de1iber,~ção 
do Paranapanema-Parana- lvmhoun<l. ou da Caniara o seauinte projecto de lei ; 

'>. Va.ccarict, quer fosse pula indispcmsavcl via 0 

ferrea continua. As communica.ções com a O Cougresso Naciomtl resolve : 
regiã.o central seriam onerosissimas c im:pro Art. J.o A estrada <lo forro <lc que t1•a&u. 
ducttvas. A lig ~çã.o de Mil'<tnrla a Cuyabâ a lei n. 748, de 29 de dczemb1•o de J900, tora 
por via fluvial impol'taria em 1.100 l<.ilomc- seu ponto de p<utida. na villa de Ribleãro
tL·os de navegação muito a.canhltdu, e, em sinho o poderá. transpor o Rio Para.n(t, ondo 
cortas épocas impraticaveL O ·traçado de li- melhor convenh<.~, cntee o porto de Taboado 
uhu. iet•ren. seda impossLvol 1:1.través dos pan- c foz do Tietê. . 
"t<tnaes, ou tomarüt extensão dcsmedilla si Paragl'ttpllo unico. O logar de travessia. 
volteasse a. suguir approximada ao divisor do Rio Param\. não é considerado ponto da 
entre o Paraglmy c as bacias do Paraná. e zona previlegiada. 
do Amguaya. 

Não resta duvida, portanto, que a S?~hida Art. 2 ·o Rcvogam-.se as disposições em 
mais favoravel âquella regiã.o é o grande contrario. 
empoPio de Santos, o que o caminho mais Su.la da.s Comrnissões, 15 de setomlJro do 
curto é o prolong~monto do t1•onco de syste- 1904.-0legario Maciel, presidento.-A. Can
ma. ferro-vlario de S. Paulo a cortar oPa- ctido Rodrigues, relator.-Abdon Boptista.
ranâ entre a foz do Rio Gru.ude c a. do Tieté. Celso de Souza.-R. At·thw·.-Abdon .Milanez. 

Em minucioso estudo deste assumpto, o en- - Se~·gio Saboya. - Vespasiano de Albu
genhoiro Gonzaga do Campos alllrma e jus- querque. 
ti fica com a.Igar.ismos que, dentre todtts as 
linhas que vã.o tet• ao porto de Santos, é a O Sr. President.e- Tem a pa.la.
estraua 1!0 forPo de Araraqunra, chegada a vra o Sr. Carlos Cavalcanti. 
Ribeirãosinho o prolongada por S. José do 
Rio P1~eto, aquella que póde conduzir a 
Cuyn.bá com o menor desenvolvimento, sendo 
tambem vantnjosas u.s condições do traçado. 

· Segundo ossos estudos, os mais rer:!entes, o 
Ut!Scmvolvlmonto pela es~rada l'l'!ogyana, pas
sando om Catalão e Goy.az seria. no minimo 
ue 0,71-e tomando mesmo a su: ~ linha. mais 
de oesto, quo ueve p:~s:~ar a sor o verdadei
l'O tl'unco, o dmen vol vimento rniuimo sel'ia 
de O,ül. 

A Soroca.bana, p:trtindo de S. Paulo dos 
Agudos :ficariii com um accre.scimo,. sohr·o tt 
extensão recta tlo 0,52. 

A Paulista sahindo de .Jabotic<.tbu.l, leva
ria o desel1.volvimento mínimo <lo 0,44; e to
mando o seu ramttl de Ribejrão Bonito, po
deria reduzir· esse ttccroscimo a 0,41. 

A estrado. de ferro de Arara.quara partindo 
de Ribelrãosinho poderá tm· o . desenvolvi
mento apena::; do 0,36. 

Assim demonst1•ada a necessidade de uma 
commuoicação rapida. com a pr~rte central 
do Estaüo de Matto G1•osso, eom a sua ca
pital e recouhe0üla que a . conces::~ào con
stante da lei n. 748, de 29 do dezembro de 
1900, bem consultou os legítimos interesses 
dessa communicação, pensa a Commissão de 
Ob1•n.s Publicas que se impõe o defel'imento 
da ·petição <la Companhia Estrada de Ferro 
de Araraquara, na parte que não traz onus 

O Sr. Carlos Cavalcan-ti -
Sr. Presidente, ha alguns uias já eu pretendia. 
abusar da attenção da. C<tmara dos Srs. Depu· 
tados. afim üe tratar de assumpto relevante, 
que tanto deve interessar aos meus illustres 
collogas corno mesmo á administração da 
R.epublica. · 

Oircurr.stancias, porém, alheias á miriha 
vontade e que a.ppat•ocei•am, tornaram desno
cessario o meu pronunciamento por então, 
pronunciamento que neste momento se torna 
opportuno á vista de um edital hoje publi
caúo no Diario Officiat. 

Esse edíto.l obriga de facto a interven
çã.o dos representantes do ·Paraná, nosta 
Cttsa, dando logar á apresentação do requeri .. 
monto de informações ao Governo, que oppor~ 
iiunamente enviarei á Mesa. 

Não sei qual_ a interpretação que se dará 
a esse requerimento; não sei si se chegará à 
consideral-o como um movimento de fia· 
grante e decidida hostilidade ao Governo, 
o que talvez para. muitos traga a convicção 
de que é irqperdoa.vcl, ou si se o tomará na. 
sua. verdadeira. accopçã.o, isto é, como cumpri
mento stt•ícto da indeclinavel obrigação qU:e 
nos compete do zelar pelos interesses · ti.a 
União no caso, estreitamente vinculados aos 
da. zona da Federação, de cujas populações 
recebemos o honroso mandato que aqui des· 
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em ponhamos. Náo r::oi; nem nos prec:c_cupa essa T1·atu-se do :ll'rcndamento da Estrada dn 
interpret;lç~io, qun.lquer q~c eUa se.Ja., que se Forro de Para.nagná. a Curltyba., seus prolon
queira dar a tal requer·Imcnto. Quedamo- gamcntos e rumae::; em trafegi). 
nos dentro do cumprimento do nosso dever Abert:.t concm'rcnciapublictt c encerrada 
sem timidez, como sem mci. vontade. Aliê."ls, ella, foi escolhido um dos prop.:mentes á lici· 
1mnc<t nõs outros do Paraná demos a qual- tação: aquelle que o Gove1•no da Republica, _ 
quer (J'overno apoio quo pudesse ser qualifi· em sua alta sn,bcdoria, entendeu que podia 
cado ode incondicional por mais diillceis que e estava nas condições de celebrar o con· 
tenham -sido as circurnstancias do nossa si- trRCto de arrendafueo-to. 
tuação. Resolvida. então a. celebt'ação <lesse con· 

- f . tl·act.o de <trrondamento, foi publicado, no 
K1SC <.tpoio, Sr · Pl'csillento, sempre 01 Dico·io Of'(icial de 27-do agosto proximo findo, 

dado despt'coccu}lt\damente dos interesses o decreto n. 5.278, do 9 do mesmo m~Jz, as
de campa.nario, mas ~om a preo~cup~ção in- tabclecendo aa clausulas para a. feitura do 
tima de velar pelos mteresscs ma::nmos da t -
União, som sacl'ificio, porém, da defeS<t dos mesmo, en ,re n.s quaes figura a seguinte: 

d «X.XVHI-A canção do50:000$, que o anen-
dil•oitos que pertencem ao l~strt 0 que reprc- datario fez no 'fhosouro Federal e nos termos 
sentamos. da clausula XLIII do edital de 30 de dezembro 

0 Sn.. CRUVELLO CAVALCAN'l'[- ()reio que do 1903, Pttl'a. garanti!· a assigoatura do COn· 
todos nó.s estarnos nesse caso. tt•a.P-to, dever<L ser por ello elevada, para 

A 1 garanti<J. do mesmo contracto, a 150:000$ em 
O SR. CARLOS CAVALCANTI - ·na yso, moeda corrente_ ou apolicos da divida publica. 

faço a, nossa. phychologi.a, 0 nã.o a dos llon- federal, no prazo de 10 dias, contados da 
ra.dos collcga,s · JJublicaçcío do presente tlecreto no . Diario 

Port.ani;o, Sr. Pl'esitlontc, l'epito o que ha Officiat ; além dessa caucão. entretanto a 
pouco disso : nã.o no;; impor·ta absoluta· rosponsabilidad<~ do arrendatario rcsulta.~te 
mente a interpretação que se queira. dar a. do contraeto ele a,rrendamento sorá illimi
esto requerimento, uma vez qug ellc signi- tada, etc.» 
fica o cumprimento .st~·icto do nosso dever. l~ortanto, esta clausula do decréto que au-

0 acto do Governo Federal, a quo fiz rcfe- tor·1zou o arrendamento fixa expressamente, 
rencia, no começo das ponderaçõs que venho como so viu, o prazo de lO dias, contados da 
fazendo, vciu publicado no Düwio Official de datõ, diJ: publica.ção do mosrno decreto e, para. 
hoje, e é 0 seguinte : ga.rantu· ~L assign<ttura do contracto, a obri-

-~ Ministcrio da Industrm, Viação o Obras g_ação de ref'oi•ço da caução de 50:000$, depo· 
, s1 tada no Thesouro, pelo proponente es

Publictts ·- Directoria, Geral de Obras 0 colhido, conforme e:dgencia do edital de 
Viação. . concurrencia, 

De ordem (lo Sl'. ~linistro o no::; ·termos Pois hcrn ; o editttl de hoje dilttta. irregu-
da. cla·usula XXIX do cllitat desta directoria, lal'mentc o pt•azo de quo se cogita, convi· 
de 30 de dezembro do 1903, convido o eogc· da.ndo o lH'Oponente escolhido a assigna1· o 
nheiro civil José Augusto de Araujo .Tuniór, 1'espccli·vo conlmcto, na {o1·rna do dcc1·eto .. a 
proponente t\o arrenllamento da Estra.tla. tle que me ''e(eri. 
Ferro do Paraná, a a.~signa.r o respectivo con- Ot·a, si osse coul;racto de arrendamento íoi 
tra.cto de arrendamento, na (ó1·rrw cto decreto mandado <tS::dgnu.r· na. fót•ma desse decJ•cto, 
n. 5 .2'78, ele n d<l a..~o~to proximo p:.\s o si eR:sc decreto foi publicado no dia 27 do 
sado, dentro do prazo d<i 10 dias, contados da agosto llnd~.~, vô-so qnc o lll'azo já. foj ~xcn· 
publicação do presente edital no D-:'o.;··io O !fi- · di do d.c muilios di.as e que, de a~cordo com a 
ciat,sob pena de se proceder como prescreve rcgt·a contida na. clausula n . .28 citada, t:tl 
a. cldusula -1.'3"' do pl'imcü·o do~ l'Cferidos contra.cto n:lo pode1•â mais se1• assignado ..• 
editaes. o 

Directoi'ia G11ra.l de Obras o Viação, lG · ~n. AmJO:'i BA P JIS'l'A-lnformo a V. Ex. 
de setembro de -1 UO-L - J. F. Jlal'rei-ras q no 0 con trac:tan &o pediu Pl'orogação do 
Ho,·ta. » pra.zo c que o Governo podia servil•-se desse 

Este acto, 81•. P1•esidente! foi q'!le arl'as- JUsto arbHL'io, concedendo mais dez ou qu'inze 
tou-me i~ tribuna, afigurando-se-mo, como se dias. -
me afigura, dc -injustiticavel irregula.ridatle. Quo mal poderá advir dahi para a causa 

publica~ 
O SR. ELYSEU GUILIIERl\IE - Esta v a pre-

- ~~. t t - 1 O Sn. CARI,os CAYALCANTI- Agradeço 0 visto; nao u, por ano, Irregu ar. aparte do nobre Deputado, que os Sra. ta...; , 
0 SR. CARLOS CAVALCANTI~ Mostrat•ei ao chygraphos registl'arão, 

illustre Deputado por Santa Catha1•in~t como ú .. Si o ~ontractaut_e ~}Jre~entou I'equerimen- . 
que elle estava. prevü;to. to lJGdmdo p.::orogaçao dt~ pl'i.\ZO; signal é 
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do que ellc consitler&va. cori'endo esse pra.~o 
desde a d"ü.ta da publica.çlo do decreto ct
tti.do. 

Entretanto. o edital de hontem datado, 
fazendo rcf'eí·cnci:t á clau~nl::t: n.:. ~9 do. tla 
Dlrcctoria Gcra.l .de Ob1•a.s e Vw.ça.o, al.n·1~d.o 
ossa. conêtii;·rcncia, diz que convid:t_ o ltcL· 
tante preferido a a:3signar o respectivo con· 
t.racto deu tro de um novo prazo de 10 dias, 
que começa a cot•t•Jr à o hoj'3 po1• dea.nte. 
·· Além de que esta. mesrna clausula citada · 
ohriaava o t•eferido licitant.c a satisfazer se· 
mellí'ante condição para. v:.tlidadc do rcful'itlo 
contracto, dent1•o de oito düts, ea1uora HI}la 
outra clausula, a 43a, a.ssignassc dez dw.s 
para o mesmo e:ffeito. 

A cla.usuia 43a., que aca1Jo de citar, foi que 
o:ffereceu a tangente para. irregulv,rmente ~c 
prorogu.r o prazo em questlo. 

Vejamos o que ella diz: 

« 43a-A.s pl'opostas, devidamente sellada.s, 
deverão vir acompanhadas de documento 
que prove o deposito no Thesouro ~ederal d.a 
quantia de 50:000$ para garantir a assL
gnatura do contl•acto e que ficará perten
cendo ao Thesouro Fedm·al caso o propo
nente acceito e convidaclo a assigncr.r o con
tractd não o faça dentro de 10 dias, contados 
da dat~ da publicação no Dia;·io O!ficial. » 

A · interp1•etação arbitrarh desta. clau
sula. abriu de ft.tcto um novo prazo, afim 
de que dentro delle o. proponente .acc~ito, 
possa levantar os ca.pttaes necessarws a ne
gociação .•• 

0 SR. PAULA RAMOS- V. E~. me per· 
mitto um aparte? (Pausa.) 

V. Ex. conhece perfeitamente () qua ~ão 
p1>aticas administrativas. Si dentro de mto 
dias da publicação da decreto no Dim·io Offi
ciata Secretaria não tivesse lavrado o con· 
tracto, o pt>oponento escolhido tinha perdido 
o seu direito u.o contracto ? 

O SR. CARLOS C,\.VALCANTr-Shu, sc.nhor. 
E' a. minha opinião. · 
0 SR. PAULA. RAMOS-Por CUllXt da Secre· 

ta1•ia., que não lavrou o contra.cto dent1•o do 
tompo. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Mas, perdôe• 
mo o honrado Deputado .•• 
. 0 SR. CARVALHO CI:IAYES-0 contl'acto 

está publicado. 
0 SR. PAULA RAMOS- 0 contracto_é um 

instrumento, V. Ex:. o sabe b~m. Estão pu
blicadas as ela usulas que baixaram com o 
dep_reto. 

0 SR. CARJ.OS CAVAI,CANTI-lsto nem Si
qum• é uma obj,~cção. 

Vol. V 

0 SR. PAULA R.UIOS-"-Não é objccção, ll.U· 
solutamcnte ; é um argumento que V. · Ex. 
poderia empregar pa1·a. just,iflo:.lar o acto do 
Governo. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Pois Si O acho 
injustific~vel! e até. ~nt.endo que, assim, 
V. Ex. o JllS.tJfica mmtzssuno mal! 

O noht·e colleJa. ainda ha. pauco ouvin ler as 
cb.usulas do contr<Lcto que ktxaram .com o 
decreto n. 5.2i8. 

0 Sr't. ELYMm .GUILHi':R:\!8 - As b:t~es·, e 
não u.s cbusula.s. 

0 SR. CARWS CA 1".\.l.CA:\TI -PL~rJôe-mc; 
clausulas é o tm·;no que emprc;a o decreto. 
Mas isso não . tom impol't::tn~ia, nem os no
bres Deputados me desviarão do proposito 
em que me acho com semelht.tn te.-..; apartes. 

O SR. PAULA RAZ~IOS- Perfeitamente. 
0 SR. Er,YSEU GUILHER~IE d:t um aparte. 
0 SR.. CARLOS CAVALCANTI -Sim, quando 

vier o contracto ao conhecimento publico, 
feito e acabado, terei opportunid;\de de es
tudai-o; por agora, não. 

Apenas trato do acto const:1nte do edital 
de hoje do Ministei.·io da Viação. 

Si o contracté\nte, dentro dos prazos mar· 
cados om clausulas não só do edital de con· 
currencia public:.t, como do decreto citado, 
que autorizou a assignatura. do respectivo 
contracto, não o assignou, perdeu ipsojttl·e 
a f11culdade de fazel-o, porque · assim esta
tuiram imperativamente os actos do proprio 
Governo, regulando a concurrencia public'a. 

Rest<t agora que o honrado Deputa<io por 
Santa. Catharina. prove o contrario do que 
affirmo. 

O Sa. PAULA RAMOS - V. Ex. é que 
e3tá se encarregando de pt•ova.r p9la loitura 
tlas clausulas elo contracto. (Pattsa.) O Go
verno, como V. Ex. sabe, convidou o propo
nente acceito para assignar o cont1•acto, mar
cou-lhe o prazo ; si elle não comparecer, o 
Govorno annull;.t a concurrencia natUl•al~ 
mente. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- V. Ex. aju .. 
da-me com o seu aparte. Esta.va para ter
minar o meu discurso e faltava ju.,tamente 
concluil• o exame deste ponto. 

O Governo offectivamente fez esse convite 
e encontrou na clausula 43a. a tangente para 
marca1• novo prazo ao concul'rente escolhido~ 
que não pôde assignal' o contracto, dentro 
dos .prazos explicitamente estabelecidos nos 
editaes e nas clausulas que baixaram com o 
dect•eto referido. 

«Caso o proponente acceite o, convidado a 
assignaL' o oontracto, não o faça dentro de 
(loz dias>.> diz t\ clausula. 
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338 ANNAES DA CAMARA 

Mas esta phrase- e, convidado a. assignar O Sr. Presidente-Não ha orado~ 
o contracto - deve ser inte1•pretada de a c- res inscriptos. 
cordo com as demais do edital, que é um todo Darei a palavra a qualquer dos Srs. De-
systematico e logicamente ligado. putados que a queira para assumpto de ex-

Pois bem. essa phrase da clausula 43a do pediente. · 
· edital, não tem absolutamente a significação O SR. EusEBro DE AJSDRADE - Peço a pa-
. que lhe foi dada, porque dest'arte estaria lavra • 
. em fiagr<e.ote contlicto com as demais que li,o 
· qqe seria absurdo. O convite do edital de hoje O Sr. President.e--:-Tem a palavra 
· é um favor, simplesmente, fóra das linhas do o nobre Deputado. 

decre1.0 que alltOI'izou o contractl> de arren· 
damento, .dentro do prazo de dez dias de sua O Sr. Eusebio .de Andrade
publicação no Diado Official. Tal publicação Sr~ Presidente, o meu collega, Sr. Deputado 
pa1•a mim importa nesse convite e, portanto, Arroxellas Galvão pedio me que communi-

. nãopóde mais ser assignado esse documento. casse á Mesa que não tem podido compare~ 
Além disso, o nobre Deputado por Santa cer ás sessões, por se achar enfermo . 

. Catbarioa nos veiu afiirmar que o propo- 0 Sr. Presiden1:.e~A Camara fica 
nente apresentara. requerimento pedindo inteirada. 
prorogação do prazo. E que significa este 
pedidu 1 Si não ha mais quem peça a palavra n • 
. E' claro que confirma plenamente a ·con- ~xpediente, passo á ordem do dia. (Pausa) 

vicção em que nos achamos de que esse 
prazo correu e terminou, obrigando o pro- ORDEM DO DIA 
·ponente à pedir prorogação do· mesmo. 

Ha, por consequencia. no procedimento do 
Governo um motivo, uma. razão qualquer 
de ordem puhlica que não conhecemos e 
que naturalmente justificará o seu acto. 

Precisamos de co nhecel-a., e, assim, enten
demos ~ever t~opresentar este requerimento 
para proporcionar ao musmo Governooccasião 
de offer~eer a::J explicações de que carecemos, 
afim da ajuizarmos com segurança de seu 
~cto, que por emquanto se nos afigura 
muitíssimo irregular. ' 

0 SR. ABD •N BAPTISTA- Eu tenho SCÍén
·cla de que correu regularmente. 

O SR- CARLos CAvALCANTI ·- Era o que 
devia diz r. (Muito bem; muito bem.) 

. Vem á. Mesa. é lido, apoiado e posto em 
discussão, qnt~ é adiada por ter ·pedido a pa
la.vl'a, o Sr. Wencesláo Braz, o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos que, por intermedio do Minis
teria da Viação, informe o Governo em que 
lei baseuu o acto constante do edital' publi
cado uo Diario Official de hoje, ampliando o 
prazo. assignado na clausula XXVIII do de
creto n. -5.278, de 9 de agosto ultimo, para. a 
assigna.tura do contracto de arrendamento 
da Estrada de Ferro de Paranaguá. a Curity· 
ba, seud' p1·oJongamentos e ramaes . em tra
fego. 

O ·sr. Presidente- A lista da 
porta accusa a presença de 104 Sra. Depu
tados. 

Não havendo, por emquanto, numero para 
as votações, . passa-se á ma teria. em dis-
oo~~~ -

E' · annunciada a 3a. discussão do projecto 
n. 173, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Fazenda. o 
credito ext-raordina.rio de 237:610$940, prin
cipal o custas, e mais da quantia correspon
dente aos juros legaes da.móra sobre oprin
cipa1 de 236: ~96$040, a · contar de 17 de 
dezembro de 1902, tudo para. pagamento a 
Manoel José Bastos do que lhe é devido pela 
Fazenda Nacional, em :virtude de sentença 
confirmada. por a.ccordão do Supremo Tri
bunal Federal. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a. discus~ão e adiada a votação. · 

E' annunciada a ga. discussão do p-rojecto 
n. 166, de 1904, auto1•izando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Mínisterio da 1ndustria, 
Viação e Obras Publicas o credito extraor
dinario de 1 :553$7i0, para pagamento aos 
herdeiros de Gentil Homem de Almeida · dos 
ordenados que deilcou de recebeJ; como tele
gra phista de ga. classe da Repartição Geral 
dos Telegraphos, de 22 de março a 31 de de
zembro de 18~5. 

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

· Sala das Se~sões, 16 de setembro de 1904. E' annunciada. a discussão unica do pro-
-Oar~os Cavalcanti. - Carvalho Oha"'es .- jecto n. 125 A, de 1904, autorizando o Poder 
A~encar Guimaraes, Executivo a conceder ao despachante da In• 
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"iiendericia- Get•al da Guerra, Gabriel Alves de 
Azambuja, um anno de licença, sem venci
mentos, para trata1• de sua. saude onde lhe 
-convier, com parecer e emenda da Com
missão de Petições e Poderes. 

Ninguem pedindo a pa.lay_!a, é en~errada 
a discussão e adia.da. a votação. 

E' annunciada a diRcussão unica do pro
jecto n. 182, de 1904, autõrizando o Presi
dente da Republica a ccmceder ao Dr. Fe
lippe Rodrigues de Azevedo, juiz substituto 
federal na secção do Maranhão, oito mezes 
de licença., com ordenada, para. tratar de sua 
saude. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada. a votação. · 
· E' annunciada a discussão unica do parecer 

n. 28, de 1904, indeferindo o requerimento· 
em que o praticante dos Correios de Minas 
·Geraes, José Caetano Alves Neves, pede um 
anno de licença. 

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

E' anànnciada a discus;qão unica do parecer 
n. 29, de 1904, indeferindo. o requerimento· 
de José Antonio de Araujo Vasconcellos, pe
-dindo pagamento, da q ttantia de 36 :"800$, por 
'Serviços presta.dds ao pa.iz em 1902. 

.. Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 

. discussão e adiada a votação; 
Comparecem mais· os Srs-. Enéas Martins, 

Carlos de Novaes,R.ogeri~ de-Miranda,Amelio 
Amorim,Raymundo Arthur,Anisio de Abreu, 

·João Gayoso,Bezerril Fontenelle,FranciscoSá, 
·,Sergio Saboya, ·Fonseca e. Silva, Trindade, 
Abdon Milanez, Izidro Leite, Celso de Souza, 
José Marcellino, João Vieira, Malaquias Gon
Qalves, Esmeraldino Bandeira, Cornelio da 
Fonseca, Pedro Pernambuco, Eusebio de An~ 
drade, Rodrigues Doria1 Oliveira Va.lladã.o 
Bulcão Vianna, Eugenio Tourinho, Moreira 
Gomes, Osca1• Godoy, Sá. Freire,Erico Coelho, 
Fidelis ALves, Henrique Borges, Paulino de 
Souza, Viriato Mascarenhas, Estevam Lobo, 
·Bernardo Monteiro,. Ribeiro Junqueira,. As
:tolpho Dutra, Carlos Peixoto Filho, David 
Campista, Anthero Botelho, João Luiz Alves, 
Leonel Filho, Adalberto Fe1•raz, Henrique 
Salles, Carvalho Brito·, Nogueira, Olegal'io 
Maciel, Galeão Carvalhal, Moreira da Sil.va, 
Bernardo de Campos,.Fi:'ancisco Ronieh•o, Ar
nolpho Azevedo, Amaral Cesa;r, José Lobo, 
Hermenegildo de Moraes, Costa Neto,. Lin
·dolpho Serra, Marçal Escobat•, Germano 
Hasslocher, Rivadavia Corrêa, Domingos 
Mascarenhas e Homem de Carvalho. 

Deixam de comparecer com: causa. partici· 
pada os S1~s. Paula Guimarães, Julio de 

Mello, Sá Peixoto, Raymundo Nery, Hosan
nah de Oliveira, Passos Miranda, Arthur 
Lemos, In di o do Brazil, Antonio Bastos, Ur
bano Santos, Guedelha Mourão, Thomaz Ca
valcanti, · Pereira Reis, Paula e Silva, Mo
reira Alves, Arthur Orlando, Epaminondas 
Gracindo,Ar1•oxellas Galvão,Feli'3bello Freire, 
Leovlgildo Filgueiras.-castro Rebello,Tosta, 
Vergue de Abreu, RodPigues Lima, Tolentino 
dos Santos,Eduardo Ramos,Marcolino Moura, 
Irineu Machado, Nelson de Vasconcellos~ Be
lisario de Souza, Bezamat, Julio Santos, João 
Luiz, Penido Filho, Francisco Bernardino, 
Antonio Zacharias, · Cárlos Ottoni, Manoel 
FúlgeD;cio, Lindolpho Caetano, Rodolpho Pai
xão, Padua Rezende, Jesuíno Cardoso, Fer
nando Pr~stes, Alvaro de Carvalho, Azevedo 
Marques, · Rodolpho Miranda, Candido . de 
Abreu, Barbosa Lima, Angelo Pinheiro, Vi
ctorino Monteiro, Ja.mos Darcy e Câssiano do 
Nascimento. 

E sem causa- os St•s.: José Eusebio, Chr.is
tino' Cruz, Dias Vieira,· Virgilío Brigtdo, 
João Lopes, Eloy de Souza, Alberto Mara
nhão, Medeiros e Albuquerque, Pereira. de 
Lyra, Estacio· Coimbra, Elpidio Figueiredo, 
Raymundo de Miranda, José Monjardim., 
Galdino Loreto, Bulhões Marcial, Augusto de 
Vasconcellos, Laurírrdo Pitta, Lamounier 
Godofredo, Ca.milla Soares Filho, Calogeras, 
Camillo Pra·tes,. Rebouças de Carvalho, Costa. 
Junior, Leite de Souza, F1•ancisco Malta." :Be
nedicto de Souza, Alfredo Varela e Campos 
Cartier. 

O í!lr. Presidente - A lista da 
porta accusa a presença de 110 Srs. Depu;. 
tados. 

Peço aos nobres Deputados que occupem 
seus logares, para se proceder ás votações 
das ma terias encerradas e das que se acham 
sobre a mesa. 

E' lido, julgado object.o de deliberação e 
enviado â Commissão de Pensões e Contas, o 
seguinte 

PROãECTO 

N. 184-1904 

Concede ao ex-cabo de es,quadra Luiz Ray
·mundo de Lima, a pensao mensal de 
2'5$000 

Considerando que o ex-cabo de esquadra, 
Luiz Raymundo de Lima serviu na. campa
nha. do Paraguay durante cinco annos; 

Considerand'o: que taes serviQoS foram pro· 
vados. com' a apresentaQão do diplomlJí ·da. 
medalha geral da guerra do Paraguay com. 
vassador n. 5; 
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Considerando que, conforme o attesta.do 
que juntou á sua petição, velho e alque
brado, vive hoje esmolando nas ruas da ci
dade de Belle Horizonte; 

Considerando, finalmente, que é de\'et' do 
Estado aJimentm· ao menos aquelles que 
com as armasn<\ mão defenderam a sua in
tegridade. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.° Fica .concedida ao et-c::tbo de es
quadra, Luiz Raymundo de Lim-a a pensão de 
25$000 mensaes, que lhe será paga a contar 
de I de janeiro deste anno. · 

Art. ·2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1904. 
-J. Gruvello Cavalcantt . 

São successivamente sem deblte approva
das asredacções finaes dos projectos ns.lôlA, 
170 A e 171 A, de 1904, para serom envia
dos ao Senado. 

E' annunciada a votação do projecto n.179• 
de· 1904, autorizando o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito ex
traordinario de i3:734$600,para pagamento a 
José Luiz Pereira, do aluguel do : armazem, 
na cidade de Porto Alegre, arrendado á. Fa
zenda Nacional, de accôrdo com a carta pre
cataria expedida pelo juiz seccional ·do Es
tado do Rio Grande do Sul (2a. discussão). 

São successivamente postos a votos · e ap
provado.s em 211. diseussão os seguintes :?.r-
tigos do ' 

PROJECTO 

N. 179-1004 

O Congresso Nacional resolve: 

Posto a. votos, é approvado em 2a. discus.são . 
o seguinte a1•tigo unico_do 

PROJECTO 

180-190! 

O Congrossõ Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao . Ministerio da Justiça e· , 
Negocias Intel'iores. o cred.ito extra.ordinario 
de 290:968$49-! para pagameuto das quan
tia':l devi<las a Barnabé Moreira Lüpes e Bra
connot & Irmãos por serviços feitos . no 
Hospício Nacional do Alienados, senQ.o 
285:804$780 ao primeiro o 5:163$714 aos, 
segundos ; revogadas as disposições em c_pn
trario .• 

O Sr. Alencar ·Guimarães. 
(pela o)·dem} req_uer e obtem dispensa de 
interstício para que o p1•ojecto que acaba.de 
ser votado entre na p1•oxima ordem . do d1a. 

E' annuncia.da a votação do projecto n. 30, 
deste anno, que autoriza o P1•esidente da 
Republica a encommendar á industria, pelo 
Ministerio da Marinha, os nav1os que men~ 
cio na (2a. discussão) . 

·o Sr. Galeão Carvalha.l (pe~a 
ordem) requer e obtem preferencia par~ a . 
votação do substitutivo da C<>mmissão. de 
Orçamento. 

O Sr. Drieio Fill~o (pela ordem) 
requer verificaÇão da votação. . .· 

Procedendo_-so á :verificação, reconhece-se· 
terem votado a favor da pl'eferencia pe .. 
dida pelo Sr. Galeão Carvalhal 95 senhores 
Deputadas e contra 12; total, 107. 

O Sr. Presidente-A prefurencia. 
pedida foi concedida por 95 :votos contra 12. 

Em seguida é annunciad:t a .votação dG 
substitutivo da Commissão de Orçamento ao 
projeoto n. 30, de 1904. 

Posto a votos, e approvado o seguinte 
artigo do substitutivo, salvo a emenda, da.. 
Com missão de Marinha · e Guerra ; 

Substitutivo da Oornrnissão de Orçconento 

O Congresso Naciona.l decreta: 

Art. 1. o Fica. o Poder Executivo auto ri
zado a abrir ao Ministerio da Fazenda o cre
dito extraordinario 13:734$600, destinado ao 
pagamento a José Luiz Pereira, do aluguel 
do armazem situado á rua. Sete de Setembro 
n. 34; na cidade de Porto Alegre, arrandado 
á Fazenda Nacional de accordo com a carta 
precataria expedida pelo juiz seccional do 
Es_tado do Rio Grande âo Sul. Art. 1. -o Fica o Poder Executivo autori:

zado a encommendar á industria, pelo Mi
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em nisterio da. Marinha. , os navios seguintes: . 

contrario. Tres couraçados de 12.500 a 13.000 tone~ 
- lada.s de deslocamento ; 

O 8.:-.- Ju.venal Miller (pela or Tres cruzadores couraçados de 9.200· a. 
dem) requer e obtem dispensa de intersticio 9.700 toneladas; _ 
para que o projecto que acaba de ser votado Seis. caça-torpedeiras de 400 toneladas :~ 
entro na pro:dma. ordem do dia. ~eis torpedeiras de 130 toneladas. 
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Seis torpedeiras de 50 toneladas ; 
Tres submarinos ; 
UJ'!! transporte para. 6.000 toneladas de 

carvao · 
Um ~avio-escola. com deslocamento não 

excedente de 3.000 tonelada-s. 
Paragra.pho unico. A mandar cJncluir, 

com brevidade, a construcção dos monitores 
de rio Peman1óuco e JJ:lm·mlha:o. 

E' approvada. a seguinte emenda da. Com
missão de Marinha e Guerra.: 

Ao art . l. o Em vez de um transporte 
para 6. 000 toneladas de carvão, diga-se: tres 
transportes para carregar, cada um, 2.000 
toneladas de carvão, podendo servil• il)'ual-
men te co I~ o hospitaes de s.\ngue ; o . 

Um naviO-escola com deslocamento não 
excedente a 3.000 toneladas; devendo ficar 
concluidos, dentro do primeiro triennio, as 
ob1•as dos monitor·es de l'io Perr~ambttco e 
J.lf.m·anhao. 

E' approvado o seguinte a.rt. 2° <lo mesmo 
substitutivo: 

.Ar.t. 2. 0 As despezas para a e:<ccuçã.o desta. 
t~i serão pl'Ovidas com os recursos orçamcn· 
tarios da cada oxercicio. 

E' approvu.do o seguinte art. 3° do refe
rido substitutivo, salvo a emenda da. Com
missão de Marinha e Guerra : 

Art. 3. 0 As quantias não applicarla.s serão 
levadas ao exercício seguinte, conservando o 
seu destino primitivo. 

E' app1•ovada a seguinte emenda da Com
missão no Marinha e Guerra: 

'Ao art. 3°. Accl•escento-se: Sendo ts respe
ctivos contractos efl:"ectuados á proporção 
qu~ forem executados os do cada tl•iennio. 

E' approvada a seguinte émenda da Com
missão de Marinha e Guerra. : 

O Governo c.mteactará as obras mediante 
-concurrencia. limitada · aos estabelecimentos 
.europeus de noto1•ia repu ~a.ção technica. o 
que offereçam as necessa1•ias garantias . .. 

São successivamente postas avotos e ·1·ejei· 
tadas as seguintes emendas do Sr. Ba;rbosa 
Lima.: 

Fioa o Governo autorizado a raaliza1• as 

cuja. construcção tiverem acompanliaóo, de
vendo o Governo dotar os mesmos a.rsenaes 
com as machinas e materia.es neces5arios. 

E' approv~\do o seguir! te artigo do referido 
substitutivo : 

Revogam-se as disposições .. em contrario. 

O Sr. Presid.ente-Considero pre
judicado o projecto primitivo, sob o n. 30, 
do 1904, offerecido pelo Sr. La.urindo Pitta, 
e declaro que por deliberação anterior drt 
Mesa já foram considerJ.•Jas prej·zdicadas as 
seguint.os emendas : . 

Accrescento-se onde convier : 
Art. Aos proprietarios do navios (1ue 

fot>em constl'uidos no territorlo nacional e 
quea.rquearem mais de 80 toneladas, é con~ 
cedido o premio de 60$ por tonelada,q uando 
feitos do madeira do paiz,e do ·:\: 4 po1• tone· 
la.da que excede!." n. 100, quando fabricados 
com aço. 

§ 1. o Pelas machin~s-motoras fa,bricadas 
no pa.iz com destino a embarcações, terão 
os seus constructores o premio de ~ l por 
cav<.~llo-vapor, desde que a fo1•ça. indicada. 
attinja a 200 c:.wallos. · 

Para paga.r esse p1•emio, seL'á cobrado o 
imposto de 10 % em ouro do seu valor sobre 
as machinas desse gonero construídas fóra 
ela Ropublica. 

§ 2. o Aos constt•uctores de estaleü•os na
vacs, diques e mo1•tonas, é concedida por 
15 annos dispensa. do · todo3 os impostos fe
deraes, notadamento dos direitos aduaneiros 
sobre a. matoria. prima quo importarem, i.n
cumbindo-se o Governo Federal de obte1•dos 
governos locaes isenção dos jropostos esta
duaes e municipa.es.-Ba;·bosa Lirna. 

Fica. o Governo auto1•izado a. reorganizar o 
Ari!cnal de Marinhn. do Rio do Janeiro, po
den<'l.o l'emovel-o para 1ogal' mais conve
níente.-Teixeíl·a Brandcio e outros. 

E' o substitutivo assim emendado, appro
vando em 211 discussão o enviado á. Com
missão de Orçé~mento para reiigil-o para a 
3a discussão, de u.ccordo com o vencido. _ 

operações de credito necessa.rias â acquisição Posto a votos, é approvado em discussão 
do material naval constante deste px·ojecto, unica e enviado á Commissão de Redação, o 
comtanto -que o serviço de juros e amor'ti· seguinte 
zação do empre~timo que fot• contrahido para 
esse fim não ex-ceda de 400.000 ,~ por a uno, PROJECTO 

N. 178- 1904 
Accrescente-se: Fazendo acompanhai' nos 

mesmos estabelecimentos â const1•ucção de 
cada. typo de na vi o em todas as suas pllasos 
por offlciaes e o:perarios brazileiros, que se O Cong1•esso Nacional resolve 
revosarão pot• triennios, uma vez ultimadas Artigo unico. E' o Poder Executivo auto-
as obras 11 ue esti yerem seguindo e estu- rizado a concede1• um a.nno do licença., com 
dando. o respectivo ordenado, ao conductor de 

§ Esses officia.es e opera.I•ios, de volta (t ~a. classe da Estrada do Ferro Central do 
Republlca, se incumbirão de construir nos Brazil Antonio Toscano de Brito, em pro
arsena.os brazileiros navios identicos áquelles troga.ção áquella em cujo goso se acha para 
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----------------------~-------------------------------------------~ 
tratar de sua saude onde lhe convier ; re- · Viação e Obras Pubiicas o credito extraordi··· 
~ogadas as disposições em contrario. nario de 1 :553$770 para pagamento. aos her· 

·deiros de Gentil Homem do Oliveira dos 
--são successivamente postos a votos e ap· ordenados que deixou de receber como tele-
provados em 2a. discussão os seguintes ar- graphista de 3a. classe da Repartição Geral· 
tigos do dos Telegraphos, . de 22 de março a 31 de 

dezembro ·de 1895; revogadas as disposições. 
·em. contrario. -

PRO'JÉCTO 
N. 181 - 1904 

Posto a votos, -é âpprovado em discussão 
O Congresso Nacional resolve : unica, salvo a emenda da Commissão de Pe- · 
Art. 1 ;o Fica 0 Governo autorizado a tições e Poderes, o seguinte · 

· applicar ao preparador de .histoda natural . PRuJECTO 
medica da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, Dt•. Antonio Sà.ttamini, a disposição N. 125 A- 1904 
da lei n. 138, de 21 de junho .de 1893, consi-
derando-o . lente substituto da .mesma fa.-. O Congresso Nacional resolve : 
culdade, designando-lhe a secção que lhe Art. I.e Fica o Poder ·Executivo a.utDrizado-
compete pelas provas dadas om concui'So e a conceder ao despachante da Intendencia 
segundo ·as conveniencias .do ensino. Geral da Guerra. Gabriel Alves de Azaro-

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em buja um anno de licença, sem vencimentos, 
contrario. • para tratar de sua sa.ude onde lhe convier. 

Posto a votos, é approvado em .discussão 
unica 0 parecer n. 25, de 1904, indeferjndo Art. 2.o Revogam-se as disposições em 
a petiÇão em que Alfredo de Araujo e Silva .contrario. 
pede um auxilio pecuniario de 100:000$, ' E' igualmente approvada a seguinte emen~
para a publicação do grande album dosEs- da. da ·Commissão de Petições e Poderes : 
tados ·Unidos . do Brazil. Onde se diz : «·sem vencimentos» diga-se:. 

Posto a votos, é approvado em .3a. discussão, com o respecti vó ordenado. 
e enviado á Com missão de Redacção o se- E' 0 projecto, assim .emendado, approvado 
guinte em discussão unica e enviado á .Commissã.o 

PROJECTO 
N.. 173 .- 1904 

O Congresso Nacionoi decreta : 

de Redacçãp. · 
Posto a votos, . é approvado em discussão 

unica e enviado á · Corilmissão de Redacção· O· 
seguinte 

PROJoEOTO 

N. 182 - 1904 -

·Art. 1. o Fica . o .Poder :Executivo, autori·.· 
zado a abrir ao Ministerio da ;Fazenda o ore-.; 
dito.extra.ordinario de 237 :610$940,'})rincipal 
e cus~as, :e mais da quantia ·c01~r.espondente, 
aos juros legaes da ,mora~sobre ,0 principal. de. O Congresso Nacional resolve : 
236:296$040, a contar de 17 de 'dezembro de. At•tigo unico. Fica o President9 da Repu• 
1902, tudo para .pagamento a 'Ma~oelJosé blioa autorizado a. conceder ao Dr. Felippe 
Bastos do que lhe é devido pela Fazenda: ·aodrigues de Azevedo oito mezes de licenças 
Nacional, em · virtud-e de sentença pronun-: com ordenado, para tratar de sua saude 
ciada em seu favor pelo Juizo.:Secciona:l ;da' ondeJhe .convier .; revogadas as .dis,posições. 
Bahia .e confirmada . por accordão do ;Su- em contrario. · . 
premo·Tribnnal ·F;ederàl. . Posto .a votos, é approvada em discussão. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições ·.em: unica o;parecer n . .. 28, de 1904, indeferinto 
contrario. o requerimentocem ·que o praticante,dos Ooor· 

Posto a votos, é approvado em aa discussão reios de ·Minas Gera.es J~sé ;Caetano AI v:es. 
e enviado á Commissão de redação 0 se- Nev.es pede umanno de !1oenca. . 
guinte Posto a . . votos, ·e .a.pprov.ado .em d1scussl.o· 

· unica o parecer n. 29, de 1904,:indeferindo o 
PROJECTo requerimento .de .José Antonio ;de :Araujo. 

Vasconcellos pedindo .pagamento da quantia 
; de 36:800$890 por ·serviços ·prestados ao paiz N. 166.- 1904 

O· OQqgresso Nacional r.esol ve : , ~em 1902. · · 

· .A:l•tigo :unico. Fica. o ~Poder Exec.uti~o au- • O Sr. Preaidente- Esgotadas ãs 
torizado ~a abrir ao 'Ministerio da Industria, matarias da ordem do dia e não havendo 
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nada mais a tratar; designo para amanhã a 
seguinte ordena do dia: 

3• discussão do projecto n. 179, de 1904, 
a.utorizu.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
na.rio de 13:734$600, para pagamento a José 
Luiz Pereira, de .aluguel do arma.zem, na. 
cida~e de Porto Alegro, arrendado á Fazenda 
Nac10nal, de accordo com a carta. precataria 
expedida pelo juiz seccional do Estado do 
Rio Grande do Sul; 

3a. discussão do projecto n. 180, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocio:S Interiores o 
credito extraorJinario de 290:968$494, para. 
pagamento das quantias devidas a Barnabé 
Moreira Lopes e Braconnot & Irmãos, por 
serviços feitos ao Hospicio Nacional de Alie· 
nados. . _ · 

Levanta-se a sessão á l hora e 1 O minutos 
da tarde. 

103° SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1904 

Presidencia do Sr. Oliveira Figuei1·edo (1° Vice P1·esidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que 
respondem os Srs. Oliveira Figueiredt>, Julio 
de Mello, Alencar Guimarães, Thomaz Accio
ly, Wanderley de Mendonça, Joaquim Pires, 
Carlos Peixoto Filho, ·Aurelio Am"rim, Luiz 
Domingues, Christino Cruz, Dias Vieira, 
Francisco Sá, ·· Eduardo Studart, Sergio Sa.
boya, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Wal
fredo Leal, Izidro Loi te, Bricio Filho, Pedro 
Pernambuco, Euzebio de Andrade, RoJri
gues Doria, Jovinia.no de Carvalho, Domingos 
Guimal'ães, Neiva., Ga..t'cia Pires, Pinto 
Dantas, Alves Barbosa, Rodrigues Lima, 
Paranhos Montenegro, ·Bernardo Horta, He
redia de Sá, Corrêa Dutr>a, Mello Matcos, 
Ga.lvão Bap~ista., Silva. Castro, Laurindo 
Pitta, Pereira Lima, Mauricio de ,Abreu, 
Carlos Teixeira Brandão, Francisco .· Veiga, 
Viriato Mascarenhas, Este:vam Lobo, Ber
nardo Monteiro, José Bonifácio, Ribeiro 
Junqueira, uavid Campista, Antero Botelho, 
Carneiro de Rezende, Bueno de· Pa.iva, 
João Luiz Alves. Bornardes da Faria. Hen
rique Salles, Caiogeras, Carlos Ottuni.._ Sa
bino Barroso, Olyntbo Ribeiro, \Venc"esláo 
Braz, Domingues de Ca.stro, Va.lois de Cas· 
tro, Fr•.a.ncisco Romeiro, Eloy Chaves, Pau
Uno Carlos, Rodolpho MiL'Imda, Hermene
gildo de Mo1•aes, Joaquim Teixeira Brand,io, 
Costa Netto, Lindolpho Sl)rra. Carlos Caval
canti, Carvalho Chaves, Paula Ramos, 
Abdon Baptista, Luiz Gualberto, Soares dos 
Santos e Domingos Mascarenhas. 

Abre-se a sessão • 
. ·E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr . ..Abdon Baptista (·)-Sr. 
Presidente, quando ot·ava hvotem o il· 
lustre representante do Paraná, sustentan·· 
1!0 um req uorimen to de informações a.o Go
verno sobre o arrendamento da. EstL"ada de 
Ferro de Paranaguá a Cudtyba, éu dei a 
S. Elt. um apa.rce informan lo·o qu~ o con
cur.rente accoito tinha rllquerido urm. pro- . 
rogacão de prazo para a assignatu1·a do con..,-· 
tracto. · 

0 Sa. PRESIDENTE-V. Ex. está. fJollando 
sobre a acta ~ 

0 Sa. ABDON BAPTISTA-Peco a V. Ex. a 
benevolencia de peL·mit~ir estas poucas pa
lavras como ordinariamente é concedido aos 
Sra. Depuca.dos. Eu não pretendo tomar 
muito tempo, desej&ndo apen:ts e:~clarocar 
um ponto que reputo de imporcancia para 
a minha responsabilidade de Deputado. 

Dizia quo o nobre Deput<~.do deu grand.e 
importa.ncia á minha informação. 

O Sa. CARLOS CA.VALCA.NTI-Como a tudo 
quanto vem de V. Ex., ta.l da. consideraç~o 
que me merece. 

0 SR. ABDON BA.PTISTA-E eu confirmo. 
Maa, um Nspeitavel orgã.o de publicidade, 

o Pai.:, noticiando o fa.cto, accrescentou que 
o representante de Santa Ca.tbarina baviâ 
dito isso e mais que o Governo tinha. conce· 
dido a pro rogação. · 

Sobre a segunda parte é que preciso fazer 
observações, accentuando que houve engano 
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por pin·te do respeitavcl orgão de publici
dade .. 

Eu não disse que o Govol'no havia conce
. di.do prorogação, tanto m~tis quo sei que o 
Governo não tinha concedido. 

O SR. CARLOS CAVALCANTI-V. Ex. ape 
-nas 'disse que o proponente tinha api·esen
tado requerimento. 

0 SR. ADDON BAPTISTA-Dando o aparte 
quiz accentun.r que a accusaç1o do nobre 
Deputado não tinha gPande f'or·çrt, visto que o 
Governo não est.ava praticando acto de bene
volencia, desde que não ha.vi<1 concedido pro
rogação e marcá.ea pl'azo fatal para assigna
tura do contracto. · 

. Fa.ço es~a declaraç~o porque Julgo-3. do 
nnportancm substaucw.l para a den~sa do 
Governo. 

Em segui.la é approvada a acti1 <la sessão 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

. O Sr. Aleuca.1. .. Gu.iinarães (1° 
sec1·etal"io) Pl'OCf:lde á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios: 

Do M1nistorio da Fazenda, de 15 do cor
rente, enviando a seguinte 

!IIENSAGEl\:I 

Srs. Membros do Congresso N~tcional -0 
Laboratorío Nacional de Analyscs funcciona 
actualmente com o pessc,al determinado no 
regulamento ~nnexo ao decreto n. 1.257, 
de 3 de fevereil•o do 18Q3, pessoal esse que 
já é diminuto om relação á somma de 
trabalhos confiados ao mesmo labo1•atorio, ao 
q~al incumbe não só a analyse e classifica
ção de r~umcrvsos productos importados 
pe~a Alftmdc>ga do Rio de Janeiro, m:ts 
ainda a analyse dos quo lhe.slio enviados 
pélas demais alfandegas da Republica, dele
gacias fl.scaes, Directoria de Rendas Publicas 
do Thesouro e Rocebedoria do Rio de Janeiro, 
além das que são fdtas a requerimento de 
particulares. 

~.esses trabalhos vêm juntar-se agora 
0s de que t1•ata o ~wt. 2i5 do recente regu
lamento dos serviços sanit,at•ios a cargo da 
União, que determina sejam füitos pm' 
aqüella repartiÇão todos os exames e investi
gações exigidos pela. Directoria. Geral de 
:Saude Publica, disposição esta que fará natu-

ralmento aflluir no laboratorio um numero 
consideravel de amostras de p1·oductos diver
sos para serem devidamente analyzados. 

Attendendo a e.;;s:ts circumstanoias e á · 
pequena retribuição que tem sitio dada aos 
empregados do laboratorio, parece ·me no
cessa rio sub'3tituir-se a actual ta.bella do 
numero, classe e vencimentos dos ditos em
p.'e ~·ados pela que tenho a honra de submet
ter ~o vosso exame, afim d,e que voa 'digneis 
de resolver a respeit'J.como julgardes mais 
aceL·tado. 

Rio de .Janeiro, lO de setembro de 190-L
Fmncisco de Paula Ro~h·igtws Arves .- A' 
Commis.~ão Ül'çn:mento. 

Do mesmo ministeeio, de igual data, sa
tisfazendo a requisição desta Camara no 
oíficio n. 454, de 18 de dezembro do anno 
proximo passado, relativa ao credito para. 
pagamento do juiz f~dera.l, no E~tado doEs
pírito Santo, Dr. Raul de Souza Mu.rtns, 
etc.- A quem fez a. requisição (á Commis
são de Orçamento). 

Do mesmo ministerio, de 16 do corrente, 
satisfazendo a requisição desta Camara no 
Jfficio n. !32, de 18 de julho ultimo, trans· 
mitt.indo o processo concernente á reclamn.
ção de D. Leopoldina Carolina Camisão de 
Mello ao paga.mento do meio·soldo deixildo 
por seu finado marido. -A quem foz are
quisição, 

Do Ministe1•io da Gue1•ra, de 10 do col•ren
te, satisfazendo a I'equisição desta Camara 
no officio n. 43. do 5 do col'rcntc, l'olativa ao 
ternpo de se1•viço do porteiro (lo Arsenal do 
Guerra. do Rio de Janeh•o Francisco Josó 
C:.trlos, etc.-A quem fez a l'equisição (á Com
missão de Fazenda e In<lustria). 

Requerimentos : 

De Manoel da. Costa Lima, concessionario: 
da estrada de rodagem entre Campo Grande 
e o porto Quinze d9 Novembro, pedindo· pri~ 
vilegio de zona, que indica, p:~ra o sorviçode :. 
trafego de suas lanchas a vapor, de accordo 
com uma das clausulas do seu contracto. -
A' Comraisslio de Obr:~s Publicas e ColonF. 
zação. 

De Gastã.o Jeolás, snb-secreta.rio do Insti
tuto Nacional de l\Iusica, pedindo um anno 
de licença. ~ ~\' Commissã.o de Petições e 
Poderes. 

De B1•igilo Augusto Grana, 3n escriptur~- .. 
1•io dJ. Alfandeg:t de Mamlos, pedindo um 
anno de licença. - A' Coii:mlissão do Pôtl
ções e Podo1•es. 
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E' lida e vae a imprimir, para entrar na. 
o1•dem dos ~raballlos, a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 125 B -1904 

R-edàcçao final do p1·ojecto n. 125, deste a·;mo, 
gtte auto1·iza o P J'esidente da R e publica a 
conceder ao despachante da lntendei1cia 
Ge1·al da GtWJ'l'et Gab1·iel Alves de Azwn
b~~ja um anno de licença, com o respect:>oo 
ordenado, pcwc tn!tn· de sua saucle onde 
lhe con'Vie1· 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Presidente da Repu1Jlica. 

autorizado a conceder ao despachante da 
Iutendencia. Ge1•al da Gnerra Gabriel Alves 
de Azambuja um atino de licença, com o 
respacti vo ordenado, para tratar de sua 
sa.ude onJe lhe convier. 

A1•t. 2. o Revogam-se as dispo3ições em 
contrario. 

Sala, das Commissões, 17 do sctemlJro de 
Hl04. -Domingos Guimariius. - 1Valfredo 
Leat. · 

.E' litlo e vae a imp1•llnir, para entra1• n'\ 
Ol'~cm dos t1•ab:.tlhos, o scgllinte 

PARECER 

N. 30-1904 

Inde{e1·e a peti{JãO em que D. 11Iaria Law·a 
Jllarques dos Santos, 'VÍttva do major re{o1·· 
mado do cxm·cito Raym.undo .José elos San
tos, pede uma pensão mensal de JOJ$000 

. Na . presente petiçã.o' F>. Maria, Laura 
Mar;1ues dos Santos, viuva do majo!' refor
mado Raymundo José dos Santos, requer 
uma pensão mensal de 100$000 com rever
são á sua filha Virginia. Adelina l:VIa.rQues 
dos Santos Silva. 

O majJr Raymundo Josê dos Santos foi 
. reformado em 1853 o falleceu em l8i7. 

E' corto· que a. suppticanto ficou perce
bendo apenas o meio-soldo de 24$500 mcn
saes,da tabella de 1841; mas nem por isso 
cabo ao Estado a obrigação tle prover á ia.
sufficiencia dessa quantia, com a qual se 
tem mantido a supplicante desde 1877. 

A avultadissima somma a que attingc a 
verba Pension:'slas no orçamento da des-
1Jeza, approximadamente SETE 1\IIL coNTos 
(não incluidas as classes inactivas), impõe <1 
Commissão de Pensões o dever de se oppor 
a concessões desta natureza, salvo . casos es
peciaes e extl•aordinario3 em que se ache 
envol-vido um gt•ande deve1• moral da Na-
ção. · 

'{~·.v 

Não senuoeste o caso da supplicante, é t\ 
Commissão de P1msõJs de parecer que seja 
indeferida a sua petição. 

Sala das Com missões. 16 de· setembro de 
1904.- Gonçalo Souto, presidente.- Elyseu 
(T!.tilhenne, relator.-Oa1·neil·o de Rezende. 
-Jot"Co Baptista. -Jlfo1·eira Gomes. 

São lidos e. vão a imprimir, pa.ra entrar na · 
ordem do dia dJS trabalhos, os seg_uintes 

PROJECTJS 

N. 65C- 1904 

Parecm·es sob1·e as ememlas o(ferec·idas na 3, 
clisct~ssiZo elo p1·ojecto n. 65 B, deste anno ~ 
SLlbstituUvo ao de n. 133, ele 1903, qtte o1·· 
paniza o quad1·o dos ttudito1·~s do exe,·c!to, 
declamçao elos seus di1·eitos c deve1·es' t01·· 
nando os extens;:·vos ao audito1· da mm·inha, 
c dando out1·as p1·ovidencias 

A Commissão de Ma1•inha o Guet•ra, tendo 
examinado as cmen,l:l,s apresentadas em 3(1, 
discus.;ão ao projecto n. 65 B, do 1904, passa 
a cmittir o seu pal'OC(W, começando pelas do 
Sr. DJputa.clo lVIauricio de Abreu, a su.be1·: 

N. 1 

Ao art. 1.0 Redija~se assim: ·Os actua.es 
a.udi toros de guerra e auxiliares dos_ audito
res do Esta.do-.Maior do Exercito, do 4° e do 
6° districtos militares, p1ssarão a constituir, 
etc., etc. (o mais como está.). 

De simples rcdacçio, em nada alt~t·aodo a. 
essencüt do projecto, esta emenda póde ser 
approvada. . 

N. 2 

Ao art. 2. 0 Depois das pala,vras-auxilia
t•es de auditor:...._accrescen·tem-se estas: do ex:· 
ercito o· da mal'inha.-ficando a.s que so se
guem. 

Convêm que seja. approvada; t1•ata-se do 
evita.r lluvidM qu:o poderiam sut•gir na ex· 
ecução da lei, em prejllizo dos àctuaes auxi· 
liares do auclitor g;:,ral da marinha., que de· 
vem ficar em condições idonticas aos do ex:· 
ercito. 

A Commissão propõe, porém, que o pen· 
samento da, emenda seja aproveitado para 
modific..'tr·s<?, nãe o art. 2°, mas sim o-art. 5o 
que, eliminado o paragrapho', ficar<t assim 
redigido: 

« O auditor ge1•nl da marinha será auxi· 
liado por dous sub-auJitores, ficando assim. 
classificados po1• esta lei os actuaes auxilia
res do mesmo a.udito1•, na ordem de suas 
antiguidades. Esses dons sub-auditores sub
stituirão, na mesm-:t ordem, não só o anditor 

44 
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geral, como tambem o consultor togado do 
Conselho Naval, nas suas faltas e impedi
mentos. » 

N. 3 

Ao a1-t. 3. 0 Sejam eliminarlas as palavras 
-:-a começar pelo-primeiro. -

A Commissão acceita a emendá: uma. ~ez 
estabelecidos os princípios basicos do acces.3o, 
é procedente deixar-se ao Poder Executivo a 
faculdade de iniciar o provimento dos cargos, 
de accordo com a_ nova lei por qualquer um 
dos dous princípios estabelecidos nos arts. 3° 
e 9°, respeitando-se·assim a sua competencia 
privativa definida no art. 48, n. 5, da Consti
tuição. 

N. 4 

Ao art. 6°, parag1•apho. uni co, in fine. Em 
vez de auditores, diga·se -sub-auditores. 

Deve ser approvada, tanto mais quanto 
trata-se de um simples m•ro de impressão. 

N.5 

Na tabella de vencimentos, om vez de 
~projecto n. 65 B, de 1904-diga-se- desta 
)ei• 

·Sala das sessões, 27 de ago . .,to de 1904.
.llfauricio ele Abreu. 

E' conveniente a sua approvação. 

N. 6 

Ao art. 8°, accrescente-se 
Paragrapho uníco. Serão prefel'idos nos 

ii~pedimentos e preenchimento das refe
ridas vagas os au·titores · ::te já. houverem 
servido naquelle t1•ibuna1: · 

Sala da~ sessões, 27 de agosto de 1904.
Heredia de Sà, 

Pela razão expendida no parece1• sobre a 
emenda n. 3, a Com missão deixa de acceitar 
esta na parte relativa á. preferencia para o 

·preenchimento das vagas. 
Não póde acêeital-a tambem no que diz 

respeito aos impedimentos, porque a regra 
estabelecida no projecto ( art. 9° ) es t.á de 
accordo com as normas seguidas, não só nas 
corporações militares como tambem nas 
civis : oimmediato mais antigo é, em regra 
geral, o substituto do serventuario nas suas 
faUas e impedimentos, o que, aliás, nem 
sempre obriga o Governo a. provel-o na ef
fecti vidade do cargo. 

N. 7 

Supprima-se o art. 9°- por esta1• em 
desaccordo com a lei de 1893, que organizou 
o Supremo Tribunal Militar. 

Sala das sessões, 27 de agosto de 1904.~ 
Feliro Gaspar. 

A Commissão opina pela rejeição desta 
emenda. 

A organização do Supremo Tribunàl Mili
tar sendo materia de lei ordinaria (Consti
tuição, art. 77, § 2°) por leis ordinarias póde 
·ser modificada. A Constituição nem siquer 
fixou o numero de membros que deve com
por o tribunal ; esse numero pode ser au
gmentado ou reduzido por uma lei ordinaria.;. 
dentro da Constituição, que apenas preceitua 
a vitaliciedade do cargo, podem ser mem
bros do tribunal officiaes do Exe1•cito e da 
Armada-generaes ou não, activos ou refor
mados, togado3 ou não togados, conrorme 
for estabelecido 'pelo legjslador ordina.rio. 

Ora~ sendo assim, nada impede que o 
art. 9o do projecto derogue o art. 2° do ele
ereto legislativo n. 149, de 18 de julho de 
1893, na. parte em que permitte se1•em no
meados juizes togados do mesmo tribunal, 
além dos auditores do Exercito e da Marinha 
os magistrados que tiverem, pelo menos, 
seis annos de effectivo exercício, preferindo
se os em disponibilidade. 

Comprehende-se que organizado o quadro 
dos auditores pelos moldes do projecto que 
vae se1• votado, em que esses funcciona.rios. 
ficam inteiramente adstrictos aos deveres e 
penas mHitares. iníquo seria preteril-os nos 
provimentos do cargo de membro do Supre· 
mo Tribunal Militar por pessoas eX'tranbas. 
ao quadro, o que muito bem poderia acon
tecer si vigorasse integralmente o art. 2° 
do citado decreto n. 149, de 1893. 

Crê a Commissão que só este fundamento 
basta para propor â Cama.1·a a rejeição desta. 
emenda. · 

N.S 

Accrascente-se onde convier : 
Os auditores da Marinha e da Guerra tm•ão 

direito ao montepio militar correspondente 
â respectivá graduação. 

Sala das sessões, 27 de agosto de 1904.-· 
Heredia de Sà. 

A reorganização do montepio civil e mi
lital' tendo de occupar em breve a. attenção 
do Cong:resso, pois que a Commissão mixta. 
para isto nomeada. já encetou os seus traba
lhos, mais opportuno será tratar-se, então,~ 
doobjecto desta emenda. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:31- Página 5 de 18 

SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 190/~ 847 

N. 9 
Accrescente-se onde convier : 
A'tabella de vencimentos : 
Onde se diz : sub-auditoi· de marinha e 

do exercito:- ordenado 4:000$, gratificação, 
2:000$, diga-se: sub~auditor de marinha e 
do exercito -ordenado, 5:200$---;gratificaÇão,. 
2:600$000. 

Sala das sessões, '27 de agosto de 1904.-
J. A. Nei'Ca.- B1·i.cio Filho. · · 

Quando se occupou das emendas apresen
tadas em 2a discussão... a Coromjssão ~de Ma
rinha e Guerra, como informação subsidiaria 
para a do Orçamento, disse que, a. sec~-1- ver, 
os sub-auditores ficariam s.ufficient.emente 
remunm·ados com vencimentos mais ou 
menos equivalentes aos dos medicos de 
4a class.e do exercito - 4:800$ de ordenado 
e· 2:400$ de gra tiftcação. 

Deve ago1•a accrescentar que. percebendo 
actua.lmente os auxiliares do audüor vanta
gens de capitão arregimentado, estas, com a 
variacão do valor da. etapa, poderão exceder 
de 6:000$ annuaes, que é a totalidade dos 
vencimentos da tabella, bastando para isto 
que aqu~ile valor chegue a 1$400 diarios. 

E' de equidade, pois,um razoavel augmento 
que a Commissão de Orçamento proporá nas 
termos que melhor entendei'. 

N. 82 B-1904 

Pm·ecer sobre a emenda offereci.da na 2a dis-· 
cussão do projecto n. 82, deste anno, que· 
devolve a D. lliaria, Cãrotina Nabuco de 
Araujo a pensão de 3:600$ onnuaes. conce
dida á s-ua finada meTe, D. Anna Benigna 
Ba~·reto Nabuco de Araujo, viuva do. Se-· 
nador Jose Thomaz Nabttco de Aratijo, com 
parecer da Oommissão.de Pensões e Conta~ 

Ao projecto que fLtZ reverter em favor de· 
D. Maria. Carolina· N_abuco de Araujo a 
pensão concedida a D. Anna Benigna Bar
reto Nabuco de Araujo,· vi uva do· conselheiro 
José Thomaz Nabuco de Araujo, apresentou o 
Sr. Germano Hasslocher, digno represen
tante do Rio Grande do Sul, uma emenda 
concedendo a pensão annual de 3:600$ a 
D. Maria Izabel de Azevedo, vi uva do con
su1 geral José da Silva Azevedo. 

Sem entrar na apreciação da. emenda, uma 
vez que veiu desacompanhada de <rna.lq_uer 
documento quo possa servir de base ao 
estudo da Commissão, mas attendendo a que 
os casos são differentes, pois o projecto trata 
da reversão de favor ha annos concedido,. 
que não traz, port:tnto, onus novo ao The
souro, ao passo quo a emenda estabelece 
despeza nova, somos de parecer que a 
mesma. emenda não seja acr.eita,ftcando salvo 
a.o seu illustre autor o direito de transfor· · 
mal-a em projecto. 

Sala das Commissões, 12 de setemb1•o de 
1904.- No impedimento do presidente, Oti- Sala das Commissões, 16 de sc5embro ·da 
veira Vatladão, rela.toi•-Soares dos Santos.- 1904.-Gonçalo Souto, p1•esidente.- Moreire 
Carlqs Cavalcanti. Al~es, relator.-Etyseu Guilherme.-Carnei1·o 

de Rezende.-Jotro Baptista.-ll:loreira Gomes. 
Compete â Commissão de Oroamento dai' o 

seu parecer unicamente sobre a ultima 
emenda do~ Srs. J .• A. Neiva e Bricio Filho, 
que modifica a tabella da vencimentos na 
parte relativa ao ordenado e gratificação dos 
sub-auditores da marinha e do exercito. 

A Commissão de Marinha e Guerra entende 
que é de equidade um augmento nos venci
mentos daquelles funccionarios. 

E' certo que a tabella augmentou sômente 
os vencimentos dos auditores. A Commissão 
propõe, porém, a seguinte emenda substi· 
utiva": 

A' tabella de. vencimentos: 
Onde se diz-sub-auditor de marinha e do 

exercito- ordena.do 4:000$, gratificação-
2:000$, diga-se: 

Sub-auditor de marinha e do exercito-
4:800$, ordenado; gratificação, 2:400$000. 

Sala das Commissões, 16 de setembro de 
1904.-Francisco Veiga,' presidente.-Ga~eao 
Car,alhal, ~rela.tor.-Laurindo Pítta.- Paula 
Ru-mos-Victortno Monteiro,-Francisco Sà.
Urban? Santos.-David Campista. 

Rmenda a . que se 1·e(e1·e o pa1·ecm• sup1•a 

Accrescente-se: 
Art. 2°. Concedida pensão igual de 3:600$ 

annuaes á viuva do consul geral José da Silva. 
Azevedo, D. Maria Iza.bel de Azevedo. 

Onde se diz art. 2°, diga-se : -Art. 3°. 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1904.-

Ge?·mano Hassiocher. 

Comparecem mais os Srs.: Hosannah de 
Oliveira., Passos Mi1•anda, Arthur Lemos,. 
Caros de Novaes, Raymundo Arthur, Anisio. 
de Abreu, Bezerril Fontenelle, Virgílio Bri-. 
gido Fredarico Borges, Fonseca e Silva, Al-. 
bertoMara.nhão,AbdonMilanez,Atfonso Costa,. 
!Celso de Souza, Medeiros e Albuquet•que,. 
João Vieira, Ma.laquias Gonçalves, Esmera.l·
dino Bandeira., Estacio Coimbra, Elpid1o Fi
gu()iredo, Oliveira. Valladão, Felix Gaspar, 
Eugenio Tourinho, Sa.tyro Dias, Augusto de 
Freitas, Rodrigues Saldanha, Moreira Gomes, 
José Monja.rdim, Galdino Loreto, Sá Freil•e ,_. 
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Erico Coelho, CI'ttvello Cn.va.lcanl,i, Astolllho 
Dutra., Leonel Filho, Adalberto Ferraz, No
gueira, Olcgario Maciel, Galeão Carva.lhal, 

_ Moreil•a da. Silva, Arnolpho Azevedo, Bm·
··:nardo de Campos, Amaral Cesar, Ferreira 
Braga, Candido Rodrigues, Bm•nardo Antonio, 
_1\.quino Rihêiro, Benedicto de Souza, Eliseu 
Guilherme, Juvenal Miller, ~-Iat•çal Escobar, 
Germano Hasslocher, Rivadavia Corrêa, Ja-

··mes ba.rcy, Vespasiano de Albuquerque, 
Dio~o Fortuna e Homem de Car\'alho. 

. Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Paula Guimarães, Sá Peixoto, 
EnétJ.s Martins, Raymnndo Nery, Rogerio de 
ll4iranda, Indio do B1•azil, Antonio Bastos, 

::·u1•bano Santos, Guedelhn. Mourão, Thomaz 
Cavalcanti, Pereira Reis, Paula e Silva: 
Trindad.l, José Marcellino, Moreira Alves, 
Cornelio da ·Fonseca., Arthur Orlando, An· 
gelo Neto, Epaminondas Gracindo, Arroxel
las Gal vão, Felisbello Freire. Leovegildo Fil-

. gueiras, Castro Robello, Tosta, Vergne do 
Abreu, Tolcntino dos Santos, Eduardo Ra.
rn<Ú, Marcolino Moura, Irineu Machado, Nel
son de Vasconcellos, Americo de Albuquer
·que, Fidclis Alves, João Baptista, Bolizario 
de Souza, Bezo.mat, Julio Santos, Henrique 
Borges, João Luiz, Gastão d<l Cunha, Penido 
·'Filho, Francisco Bernardino, Antonio Za.· 
carias, Manoel Fu!gencio, Lindolpho Cae· 
tano, Rodolpho Paixão, Padua Rezende, Je
suino Car·doso, Fernando Prestes, Alvaro de 
Carvalho, Azevedo Marques, Candido de 
Abreu, Barbosa Lima, Angclu Pinheiro, Vl
ctorino Monteiro, Cassiano do Nascimento c 
campos Cartier. • 

·E sem causa os S1•s. Josó EuselJio, Cunlla 
·Machado Joiio Ga.yoso,Joã.o Lopes, Teixeira de 
Sá, Pereira ue Lyra, ltaymundo dr. Mimnda, 
tBulcão Vianna, Prisco Pa.ra.izo, Bulhões Mar-

.. cial, Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, 
P.aulino de Souza, Lamounier Godofredo, 
CamBio Soares Filho, Carvalho Britto, Ca
millo Pratas, Rebouças de Carvalho, Costa 
;.runior, José Lobo, Leite de Souza., Francisco 
Malta. e Alfredu Varela. 

O Sr. Presi<:len.te=-Tem a palavra 
· O Sr. Lindolpho Serra.. . 

O Sr. Llndolpbo Serra -Sr. 
Presidente; apresento este projecto. E' elle 
tão justo que, espero, a Ca.mara não negará 
a sua approvação. 

O SJ. ... , ·Presideniie-0 projecto . fica 
sobre a Mesa até ulterior deliberação. 

·E' annunciada a discussão do requerimento 
· dO. Sr. Carlos Cavalcanti e outros, offerecillo 
, na sessão de 16 do corrente, cujo teor é o 
. seguinte: 

«Requeremos que, po1• intermedio do Ml
nisterio da Viação, informe o Governo em 
que lei baseou ó acto const:mte do edital 
publicado no Dim·io O(ficial de hoje, ampli
ando o prazo, assigna.do na. clausula XXVIII, 
do decreto n. 5.278, de 9 de. agosto ultimo, 
para a assignatm•a do contracto de ari•enda
mento da Estrada de Ferro de Paranaguá á 
Curityba, seus prolongamentos e ramaes em 
trafego.» 

O S1 ... Presidente-Tem a palavra 
o Sr • . Wenceslâo Braz. 

O 81". 'Wenceslau. Braz .___, Sr. 
Presidente, o assumpto a que se refere ore
querimento apresentado pelo meu nobre cal
lega. e amigo, representante do Estado do 
Paraná, não tem a importa.ncia que S. Ex. 
lhe emprestou. 

Depois do nobre Deputado ter examinado o 
caso em questão ... 

O.SR. CARLOS CAVALCANTI-E' uma qu.;s
tão de interpretação. 

O SR. WENCESLAU BRAz-Depois do noh1'e · 
Deputado ter examinado o caso em questão, 
S. Ex. qualificou de injustificavel irregulari
dade o edital publicado nJ Diario OfficiaZ de 
hontem, no qual era convidado o concur
rente prefel'ido para vir assigna.r o contrato 
dentro do prazo de dez dias, a contu.r da pu e 

blicação no Diario ·orflcial, sob pena de 
perder a caução de 50:000$, depositada no 
Thesouro. . 

Contestando esta affirmação, Sr. Presi· 
dente, eu direi que não houve irregularidade 
de especie alguma; pelo contr.trio, todos os 
aetos praticados pelo Ministerio da Viação 
ti ver:1m o cu"'ho da maior cor1•ecção, de
monstraram zelo e solicitude, como succede 
sempre em todos os u.ctos pártidos da.quelle 
Ministerio. (Apoiados.) 

Si irregularidade houve, Sr. Presidente, 
ou irregq.laridade ha., permitta o illustre 
Deputado que o diga, é a gravíssima injus
tiça feita ao Ministerio da Viação, qu:::mdo 
este merecia da parte de todos os melhores 
applausos pela. cor1'ecção extremada, como 
disse, com q.ue agiu em toda esta questão. 

0 Sn.. CARLOS CAVALCANTI-Não apoiado .. 
Voz1::s-Apaiado. 
0 SR. 'WENCESLAu BRAZ-Um rapido hiS· 

torlco . della, . Sr. Presidente, mostt•ará 
a verdade da proposição por mim emi ttida. 
(Pausa.) · 

A lei n. 957, de 30 de clezemb1•o d.e 1902, 
autorizou o Poder Executivo a contractár o 
arrendamento da Estrada de Ferro de Para
naguá a Curityba, mediante concurrencià. 
publica, não excedendo o prazo de 40 a.nnos • . 
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Dando cumpdmcnto, S1'. P .·osidente, a 
esta autorização, o Ministerio da Viação 
organizou o respectivo edital. E: referin
do-me ao edital de concurrencii1, soja-me 
permittido dizer que eu tive grande satisfa
ção em ler as cLausulas desse edital, que de
terminam nova e bonofica orientação com 
relação ·á· concurrencia. publica. 

Etrectivamente, desse oditat constam -clau
sulas explicitas, simple~. completas e perfei
tam~mte gaJ.·ant.idoras dos direitos o intcr
o;::ses da União. 

Isto :rol' um lad~. 
Pot• outro bllo, o edital tornou simplicis

sis::;ima a concurrencia. 
Quero dizer: todas as cl::wsulas deveriam 

ser acceiias por todos os concurrentes; ellas 
deviam faze1' pa.rto inilludi velmente de todas 
as propostas; a concurrencii1 se daria uni'ca. e 
exclusivamente sobra a porcentagem. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Não apoiado. 

0 SR. 'WENCESL.\.U BRAz-O edital assim O 

diz. 
0 SR. CARLOS CAVALCANTI-O edital diz 

que a concurrencia versa sobre .a porcen
tagem e sobr~ a idoneidade. 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs- Idoneidade de 
contracto é principio geral. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-V. EX. não 
conhece a questão. 

0 SR. JoÃO LUIZ ALYES- Posso affi1•mar 
que conheço tanto como V. Ex. 

0 Sn.. CARLOS CAVALCANTI- 0 facto da 
idoneidade no edital de que se trata é muito 
importao te. 

0 SR. WENCESLAU Bn .. <\.z-Sr. Presidente, 
eu desejo salientar esto ponto: que o Go· 
verno não quiz o arbítrio tido em todas as 
outras concurrencia.s. Elle organizou cla.u· 
sulas de tal ordem que só tel'in. que vor o 
numero, a porcentagem, i9to é, qual o cón
CUl'rente que otrerecia uma pol'centagem 
maio1• sobre a renda bruta da estrada. (Ha 
apartes e p1·otestos.) 

·portanto, Sr. Presidente, é . uma oeien
tação altamente hom·osa para o Governo 
esta a que me refiro. 

Elle não quiz o arbítrio que todos os outros 
governos tiveram. 

De modo que tinha eu razão em dizer que 
tive a maior satisfacão em ler as clausula.s 
do edital-de concurrencia. 

E em vista destG edital de concurroncia, 
varias proponentes se apresentaram. 

Citarei entre elles o gove1•no do Paraná, 
o engenheiro Araujo Junior e a empreza 
s. Paulo e Rio Grande. O governo do Pa
raná. o1fereceu 44 °/o, o engenheiro Araujo 

.Junior 49 1/2% e a. empreza S. Paulo · e Rio 
Grande 51 °(0 , todtlS as porcentagens sobre u. 
I'enda bruta. 

Levantando-se questão sobro a capacidade · 
juridica da. . emprez'.l, S. Paulo_ e Rio Grande 
o Governo j11lgou conveniente~ ouvir o con
sultor geral da Republica, além do outros 
jurisconsultos, mas, otlicialmonte, o consul
tor gm·al da. Rcpublica declarou positi
vamente que er:.1, seu parecer que a empreza.. 
S. Paulo e Rio G1·ando, pelos seus esta.tutos, 
não podia. ser concurrcnte, visto niio 11oJ.or a 
compa.nhia. por s:eus administt·adores, :1\nd2.. 
quando devittamento auto?iz:l.da. pela. assem
bléa geral, . celebrar o con tracto d.o anenda
mento, constituindo oste em face dos e3ta
tutos alteração essencial do objecto e fins 
da sociedade. 

O Governo concordou plenamente. e não 
podia deixar de o fazer, com as razões juri-· 
dicas do consultor geral d<\ Republicn., e 
nessas condições eliminou a S. Paulo e Rio 
Grande do numero elos concuncntes. 

Encontrou-se o Governo nesta situação : 
acceitar a proposta do engenheiro Araujo 
Junior, que ftc(}.Va em 1 o logar, ou annullar a 
concurrencia. 

O Governo podia, ao meu ver, contractar 
desde logJ com o referido engenheiro, mas 
não o quiz fu.zcr; preferiu uma outra hypo
these, qun.l n. de e.:.tabelecet•, com condição 
para. acceibção da. proposta Araujo Junior, a 
exigencla da porcentagem o1fe1•ecida pela 
S. Paulo e Rio Grande, isto é, 51 °/o sobre a 
renda. bt'uta.. O engenheiro Araujo JLmior· 
acceitou essa condição, ficando, portanto,. 
elevada u. porconta.gem de 49 1(2 a 5l. 

Nestas condições, foi lavrado o decreto que 
tom o n. 5. 278, de 9 do agosto de 1004, cte
creto publicado no Dial'io 0/ficiaZ de 27 do 
mesmo mez. 

Deste decreto, Sr. Presüleute, faz parte Et 
clausula 28a., quo é segnintc: 

«A caução de 50:000$, que o arrendatario 
fez no Thosouro Federa.l e nos termos da 
clausula XLIII do edital de 30 de dezembro· 
de 1903 para garantir a a.ssignatura do con
tracto, deverá ser · por ello elevada, para ga
rantia do mesmo contracto, a 150:000$ em 
moeda corrente ou apolíces da divida. publica 
federal, no prazo de lO dias, contados O.a pu
blicação do presente deereto no Diario Offi
cial; além dessa caução, entretanto, a r-espon
sabilidade do arrenda ta rio resultante do con· 
tracto de arrendamento será illimitada.» 

O Governo esperava, Sr. Presidente, que o 
contractante viesse dentro do prazo da clau
sula 28a assigna1• o contracto ;o contractante, 
porém, não o fez ; citando a clausuia 4:3a. do 
edital de concurrencia de 30 de dezembro de 
1902, requereu a. p1•oroga.ção do prazo p:n• 
30 dias. Eis o que diz a. citada clausula : 
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«As propo3tas, devidamente selladas, de- O SR. WENCESLAU BRAZ - Permitttl. 
verão vir·a;cornpa.nhadas de documento que ·v. Ex. que eu termine a phrase. 
prove o deposito uo Thesouro Fedel'al de Deante d:] clausula 43a do edital, o Governo 
:5Q:OOO$,.pa.ra. garantie a assigna..tura d·o con- entendeu, e muito bem (apoiados) .•• 
tracto, e que ficará pertencendo ao Thesourei O SR. CARLOS CAVALCANTI-Não entendeu 
'Federal, caso 0 P1'oponente, acceito e convi- bem tal: entendeu mal, erradamente. 
·da.do a assigna.r o contraeto, não o faça 
-dentro de 10 dias, contados da ·dato. da pu- O S:a. \VENC8SLAU BRAZ - • :. entendeu 
ibl.icação no v;,u·io O((lcia~.» _ inuito bem, que se devb con~vidar o pro..:.. 

Antes de tirar as conclusões, 81•. Presl- poneate pol" edital para. vir n.ssignar o con
·deí:lte, devo dizm·, IJOÍS· ia me esquecendo, tmcto dentro do prazo de lO dias, a cont.·u· 
-que em dect•etos dessa ordem o Governo pôde 4_a publicação do edital no .Diario O(ficia~, o 
não. só fazer. incluir clausulas a.cceitas no que está de accordo com a clausula 43&, cvi
·edital de concurrencia, como outras complo- tindo assini possíveis questões contra a 
mentares, até mesmo modificações que nã,o União, 
-sejam substanciaes, as qua:es podem ser . Vou. proceder de novô á leitura .da. clau· 
.aeccitas ou não pelo proponente, que não é sula 43a, para a qual chamo a attenção da 
obrigado a ellas, sim sómente ás do edital de Casa. 

-concurrenciu,, 0 SR. CARLOS CAVALCANTI.- Mas. V, Ex. 
No caso vertente o contractaute não a.ccei· permitte que eu dê um apai."te 1 

tou o modo de contai· o prazo como estava no . o sa. WENCl:SLAU Bn.Az-Pois não . 
·decreto, e ~o l'cferiu á clausula n. 43 do 
·edital, a. cuja leitura procedL O SR. CARLOS CAVALCANTI- Eu desejaria. 

o SR. CARLOS CAVALCANTI-O cont.ra.- que o meu talentoso collega conciliasse esse 
·ctante não acceitou essa. clausula ~ rlispositivo da clausula 43 .. com o que de

termina €xpressamente a clausula 28" do 
O SR. WENC!!<SLAu BRAZ-O contractante, decreto a que S. Ex. acaba de fazer refe

·baseado na clausula 43• do·· edital de concur- rencia. 
,:ooncia, que manda que o prazo seja contado o Sa. \oVENCEsr,Au BRAz-Então, v, Ex. 
·da data da publicação dó edital do convite, não me ouviu ! Eu disse que, em decretos 
requereu a prorogação do prazo por 30 desta ordem, o Gove1•no póde perfeitamente 

·dias. · estabelecBr clausulas complementares e fazer 
O SR. CARLos CAvALCANTI- Reclamou, mesmo uma ou outra moditl.cação, desde que 

·portanto, contra. a cla.usula 28•. nii.o seju. substancial, modiftcaçã.o que pódo ou 
o SR. WENCESLAU BRAz-As clausulas não sor aceita. pelo contractante. · 

a que é obrigado o pl'Op(mento são n,g dO 0 SR. CARLOS CAVALCANTI- A Jei, 110 
edital de concurl'encia, como j:!. disse. caso,~ o edital que chamou a ooncurrenoia ; 

o SR. CARLos CAVALCANTI _ São as desde quo os concurrootes se sujeitl.l.ram ás 
clausulas do edital, a quo se su.ieitou quando clausulas expressas dosso edital, não po· 

t 
diam, depols, querer fugir a ella.s, ape-

·en rou na c.oncurroncia. publica.. ga.ndo-se 11. olausuln. meramente transitaria.' 
O SR. WENCESLAu BRAz~ Pois bem, ba· como essa 43•, que havia. de deixar de existir. 

sea.do na refet•ida. clausula 43&, o proponente o SR. WENCESLAU BRAZ-Sim, tinha. que 
requereu, que, em vez do prazo de lO dias, d · d · t' d , d 
que se conta. da publicação da edital de elxar e OXlS n.• porque csa.pparecerla. o 
convite • • , · contracto ... 

. O SR.. CARLos· CAVALCANTI - Logo, e.ra 
O SR. C,\RLos CAYALOANTI-Não apoiado. transitaria.. 
0 SR. WENCESLaU BRAZ- Está aqui. 

,(Mostra 0 1rlilal de cóncm·rencia.) O SR. \>VEXCESLAU BRAZ- ••• mas, antes 
o ·pr•oponente, dizia eu, requer•eu que 0 de se assignar o contrMto, essn clausala. con-

prazo fosse de 30 dias . tinüa de pé, com int eiro vigor jurídico. 
(Apoiados.) -

O SR. CARLos CAVALCANTI- E a clau· E' ella que domina a quest ão do prazo 
sul a .28& ~ para assigna tura d o con trac1io. · 

0 SR. \oVENCE8LAU BRAZ - 0 Governo não 0 SR. CARLOS CAVALCANTI - E' habil O 
quil; co!leedet• a prorogação pedida; mas, a rgumen.to de V. Ex. mas não convence. 
·de ante da clausula 43• .. , - O SR. WENCESLAU BRAz-Vê -se perfeita-

o SR. CARLOS ÚAV ALCANTI - Dá licença mente, Sr. Pr.eaidente, que na clausula. 43" 
}lara um aparte 1 ha duas phases,ha dous momentos: p rimeiro,a 
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<J.cceita.ção-e o documento nublico, solomne precedentes; agil•ia,a.lém disso, pct•feitamer.ta 
4a. acceita.ção aqui está: é o decreto; segundo, dentro da lei. . 
{)convite, cuja. foL•mula ê o edital, uecessario Assim, Sr. Presidente, termino dizendo 
para que o Governo, no ca~o da. nãoassigna- que o procedimento do Govetno, a que se l'e· 
tora do contl'i1cto, possa a.pplicar, sem hesi- feriu o meu illustre collega pelo Parn.ná, 
tação e sem receio de questões futuras, a longe de merecer censura.. devia ser alvo 
saacçã.o da perda da. caução do 50 contos, nos do f1•ancos applausos, visto que significa · o 
termos do edital da ooncurrencia. (AjJoiados.) cumprimento do clau.3illas rxprcssas e, a. par 

Sr. Presid.ontc;· em vez de ser consur~do disso, provado zelo o compotcncia do Minis-
o Sr. Mini~tro da. Viação, dovia este se1• torio da. Viação, que or:tcriosamento con
louvado peloillustre Deputn.do, pelo facto de seguiu · quo o Tltesouro brazileil'o ficasse D. 
não· querer precipitar um assumpto desta. coberto de . possiYel_ indemntzação, (Jiuito 
ordem, que poderia, dada a. precipitação, bem i úwito bem,) 
acarretar ·mai.s brde poss~veis· .pedidos de O SR. PAULA. R.A.Mos- Pcrt'eBa.mente! . 

. inderonização, de qtle o Governo brazilciro o sn. .JoÃo Lurz ALYES- Muito bem l 
tem sido tá.nta.s vozes victima.. · 

SI'. Presidente, do que acabo de affirruar O Sn.. C.AR"'EJRO DE REZB:\'DB - Foi uma 
soconclue que não houve prorogação ·de resposta cabal. (AJ>o•(<dos. O ol·ado1· d com
prazo, porque o oditi.\l de convite 1·cfm•e-se primettlado ·) 
exacta.mente ao prazo da clausula 43~. 

Poderia perguntar ao nobre Deputado que O S.r. Ca,rlos Ca.valeantl diz 
inconveniente houve na publioaç.ã.o do que o seu illusíre collega que deixou a tri
edilaU buna. declarou nã.o ter -importancía. o assum-

Deante deate edital que podia acontecerY pto de que. hontem, se occupou o orador. 
De duas, uma: eu 0 contractante compa- Embora re nda homen_agero de respeito ao . 

. roce para assignar 0 con~racto, ou não. talento e M qualidades que distinguem o c~-
Que mal, perguntaria eu ao nobre Depu- racter de S. Ex., tem de confessar perante 

tado, poder1a resultar da assigna.tura. do a Camara. e perante o seu illustraio ccllega. 
conh·actof que não achou convincentes as razões q~e 

Teria. 0 caso, mesmo dada a. interpretação S. Ex. apre;enton afim de justificar o 1njus~i
do nobt•e Deputado, alguma importa.ncia., si flcavel, de fazer do negro branco, e do qua.
S. Ex. provasse ser a proposta acceita, le- drado redondo. 
siva. aos interesses da União. Em falta de E' talvez uma questão dG temperamento. 
resposta., a.ppellarei para a proposta do go- No emtanto confes>a que se achou oheio da 
verno do Paraná, que o1fereccu 44 •;. sobre a melhor vontade pn.ra curvar-~e respeitoso 
renda bruta da ostrada, quando 0 propo- perante l1. a.ttitudc por S. Ex. assumida e 

te " 'd "' 51 o/ acceita1· todas as ponderações que S. Ex. 
nen pro.ort 0 ouereceu o . houvesse de fazér no intuito de ·dcfendor o 

Portanto, mesmo que tivesse havido a Sr. Mínis\ro da. Viação e Ob1•as Publicas, 
proroga~.ão do prazo, que1llal, que inconve- não só porque ê um admil·arlol' doS, Ex., 
niente haveria nisso~ como tambom ~orque muito mais commoda. 

Isto, si o proponente compa.1'ocer para as- seria sua 11osioa,o de amigo do Governo. 
signar o contracto; si, por(!m, não oompa.- Hontem, q1ta.ndo trat_ou do justifJcar oro
rocer, perdera. a caução, sem appellução quorimento de informações ao GovGrno, de
nem aggravo, e não t orá fundamAnto ai- clarou llUG considerava irregular o injustitl
gum para. qualquer questão que, porventura, ca.vel 0 ac\o emanado da. Secretaria. do Mi
queira intentar contra. a. Uniii.o. nisterio da. Viação, convidando o concul·~nte 

Tal segurança se deverá, ao procedimento escolhido no arrendamento da Estrada de 
~riterioso, é. perspic&c-ia provada do illustre Ferro de Paranaguá. a. Curityba. ~\ ir, depois 
Ministro da Viação. (Apoiados.) de esgotados os prazos m~Arcados não só nos 

Veja o men illustre collega. quanto vale dous cditaes da concurrencia, e ainda. no de-
não preoipita.r a resolução das questõos. ereto que estabGloceu as bases para esse con· 

Sr. Presidente, vou terminar. tracto, dentro do novo prazo que o Ministro 
Como disse, resultam do que acabei de entendeu dever ma.rcu, a.ppôr sua. assigua

affirmar, e do quo acabei de ler, d:uas con· tura ao contracto. 
clusões : Mantem as suas convicções porque Q nobre 

la, não houve proro1ação de prazo; o leaàer da maíol•ia não conseguiu levar ao seu 
Ministro da Viação agiu perfeitamente de espírito ~~ couveniencía. desse acto para o in
accordo com a clausula 43" ; 2•, si tivesse teres:1e publico, nem t'ão pouco provar que o 
havido prorôga.ção de prazo, o Ministro da. acto a.ttende a. razão de oruem superior. 
Viação teria, concedendo-a, exet•oido uro di· Acha, ao contrario, quo a dilatação, a. am-

. reito seu, tendo em seu fa.vor innumeros pliação do praz.o só é util ao concurrente es-
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colhido, porque á União 
vantagem. 

não traz a menor ful]damentará um outro, continuando a 
tl'&.tn.r do assumpto. (1l:luito bem ;muito bem . ._)' 

O seu illustre colleg.1 por Minas disse que, 
si o Ministro ma.ndou que se lavrasse sem c- O s~·. Presidente-Si ninguam 
lhante olit:1l, fót·a pa.ra amparar os cofres da ma,is pele a palav1·a, encerro a discussão do 
União, para defendei-os de futura.s intlemni- requerimento. (Pausa.) 
za.çõcs. ~ Está encm•t•ada. 

Acha que, neste ponto, o nobt•e Deputado A ·lista da porta. accus~1 a presença de 12f 
esh.t pcrfei.tamento equivocauo e isto é facil Sr.-:~. Deputa.dos. · 
de demonstl'at', porque, si esse contea.ctanto Peço aos nobres Deputados que se dignem 
viesse a recorrc1• do dc3pacho do l\Hnisterio de occupar seus logn.res. 
da Viação, annullandt>, corno dcvel'i:t fazer, E' n.nnuncia.da. a votação do seguinte re
a concurrencia, ·o Minist1·o, que possue em qnerimento, offut'ccido na sessão de 16 do 
seu a1•chivo o requel'imento delle, podindo a corrente pelos Srs. Carlos Cavalcanti e ou-
:pl'Ol'Oga.r;Ko do pra.·zo, dcsp:wha.ri:l. muito ~im- t.ros: · 
plesmente da seguinte fórma:-NKo pôde «Requeremos que, por intermcdio do Mi
ser attendido o supplica.n te, visto como, em nistcrio da Viação, informe o Governo em 
tempo, ap1•esentando requer·imento de proro- que lei baseou o acto const...1.ntc do edital pu
gaçã.o de prazo, ipso facto considerou-o como blicado no Diario Official, de hoje, ampliando 
vencido. (r1pm·tes.) o prazo, assignado na clausula XX VHI do 

Como explicam os contractantes a apl'C· decreto n. 5.2i8, de 9 de agosto ultimo, para 
sentação de seu re1ueriment.) pedindo pro- a a.ssignatura do contt•acto de arrendamento 
rogação de prazo, si este nã;) tinha começa,do da Estrada de Ferro de Paranaguâ a Curi
a cor1•er~ (Apm·tes.) tyba., seus prolongamentos e ramaes em tra-

0 illustre Deputado por Minas, na defesa fego.» 
que fez do Governo da Republica quanto a I Em seguida é posto a votos e I'ejeitado o 
este v.cto que o orado1• reprova, fez o histo- referido requerimento dos Srs. Carlos Cavai
rico da questão muito ligeiramente, porque, canti e outros. 
dentro d~ espa9o de t~mpo occ~pado por E' lido, julgado ohjecto de deliberação e en· 
S. Ex., nao podia exammal-a detidamente. viado â Commissão de Orcamento o seguiu te 

S. Ex. fez referencias á lei orç~amcntaria 
que autorizou o Governo a abrir concurren
cia. publica. .Essa lei é a. de n. 957, de 30 de 
dezembro de 1902, cujo art. 21 o orador lê. 

Tem comsigo (mostra um liv1·o) a lei citada 
por S! Ex. Foi baseado nesta' disposição or..; 
ç;,mentaria. que o nob1•c Minist1•o da Viação 
ab1•iu nova concurrencia, vis·&o como houvera 
annullado a primiti,ra, sendo que as razões 
por que S. Ex. annu!lou essa primitiva con
curi·encia já o orador as deu da tribuna, o 
anno passado, poucos dias ant~.~s da discussão 
do orçamento do Ministerio da Viação. 

O seu collega dirigiu-·lho uma interpel
lação para que viesse dizer si o contracto 
era ou não oneroso, si era lesivo ou não aos 
interesses publicos. 

Estadnterpellação do digno lecule1·, a quem 
o orador rende homenagens, deve. ter res
posta; assim, fará uma analysc do cont1•u.cto. 

O Sn. PREs~DENTE avisa ao orador que 
a hora do expedient9 está terminada. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI pede para 
fica1• inscripto, afim de continuai·, segunda
feira, as suas considerações sobre a questão. 

O SR. PRESIDENTE declara que o orador 
nãopodo1•ít fallarmais sobre o requerimento. 

PROJECTO 

N.87-l904 

Equipa·,•q, a Delegacia Fiscal no Estado de 
Matto G1·osso ti no Estado do Pamnd 

Até 1893, os empregados das Thesourarias 
de Fezend:1 do Matto Grosso e Paraná foram 
considerados, com ligeiras alterações, no 
mesmo pé de igualdade, quet• em rela~ão ao 
numero de empregados, quer quanto aos 
vencimentos, como se pôde ver pelas ta.bcllas 
de 1 a 3. 

Com a reforma das repartiç:ões de Fazenda, 
levada a effeito pelo decreto n. 1.166, de 17 
de dezembro de 1892, est:1 igualdade con
tinuou a. subsistir, como mostram as ta
b3llas ns. 4, 5 e 6; o decreto n. 1.178, de 16 
de janeiro de 1904 veiu, porém, modificar· 
profqndamente, como se vê na tv,bella. n. 7 
c sem um motivo plausivel, o que até então 
era observado- com rigor em toL1as as re
formas anteriores. 

Por ess:1 tabella, a Delegacia em Matto 
Grosso flc::t com oito escriptura.rios e a de 
Paraná. cc.m lG. Po1•que tão g1•ande di1fe· 
l'enca.1 

Examinemos. 
O Sn. CA.RLos CAVALCANTI diz que não fal- Matto Grosso tom um:1 brigada com cinco 

!ará mais sobre o requerimento em deb:tto ; batalhões; dous a1•senaes, um de ~1at•inha e 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 13:31 -Página 11 de 18 

SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1904 353 

·outro de Guerra, flotilha, fabrica de -polvora; A' vista destas considerações a11resentamos 
Pa1•aná tem quatro batalhões e tres colontas o seguinto projecto de lei: 
milit.v.res. 

Matto Grosso tem uma arfandega e duas O Congresso Nacional resolve: 
mesas de rendas de ta· ordem ; Paraná tem ~ 
uma alfu.ndega e uma mesa de rendas. ·Art. I. o A Delegacia Fiscal em Matto Grosso 

Agora, qua.nto a vencimentos. fica equiparada <1 do Estado do Paranct. 
Todos sabem que ,_.,,vida m:u Ma.tto Grosso Art. 2.o Revogam-se a.s disposições em 

é cara, e esta verdade foi affirmad;~ pelo Con- contrario. ~ 
gresso, determinando que os militares esta-
cionados no Amazonas~ Pará. e Ma.tto Grosso Sala das sessões, 17 de setembro de 1904 • 
. recebessem mais um terço da etapa. -Lindolpho Sen·a.-Aqui??-o Ribeiro. 

Tr.'bella annexa ao decrato n. 4.153, de 6 de abril de 1868 

--

MA'l'TO GROSSO PARANA' 

EMPREGOS 
rn 'lJ 
o Q 
~ VENCI;,IE::S'IOS 

;:=< 
VENCIMENTOS <: -< 

1'1 o DE li:l o DE A li:l A li:l 
,:::; CADA V;\I 1':: CADA U:M il< :: :<! ~ li:l 

Inspector •.••.... -......... , ...... l 2:500$000 l 2:500$000 

Procurador fiscal ..• -..•••...•... 1 l: 100$000 1 1:100$000 

Chefes de secção ..•.••..•.•...•. 3 I :250$000 2 1:250$000 

1 o~ escripturarios .......••.•.•.. 3 1:000.$000 2 1:000$000 

2°5 ditos._ ........................ 3 900$000 3 900$000 

Praticantes ..................•.. 2 4008000 2 400$000 

Ofllcial da secreta,ria .•.•.....•. 1 1:000$:000 l 1:000$000 

Aman uenses ..•.....••..•.....•. 2 900.'i;OOO 2 900$000 

Thesoureiro .........••..••...••. 1 1:500$000 l 1:.500$000 

Para c1uebras •....•.....• ......... 400$000 ······-· 400$000 

Porteiro cartorario ........... , .. 1 800$000 1 800$000 

Continuo ....•..........••••.•.. 1 480$000 l 480$000 

--- -
19 18 

Vol. v i5 
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Tabella annexa ao decreto n. 5. 245, de 5 de abril de 1873 

EMPREGOS 

Inspcctor .•...•.•••.... , •...•.•• 

Contador ..................... .. 

Procu1•ador fiscal •.•.•••.•.••.• 

1°8 escriptul'arios .•.•.••.••...• 

2os ditos ............ r •••••••••• 

Praticantes ............. ·, ....... . 

Thesoureil'o ................... . 

Para quebras ................. . 

Porteiro e cartorario ......•.... 

Continuo ...............•..•.... 

:MA'fTO GROSSO 

VE'NCiliiENTOS DE 

CADA Ul\1 

PARANA' 

VENCIMENTOS DE 

CADA UM 

--- -------- --- -------
I 

1 

I 

5 

5 

2 

l 

18 

4:000$000 

2:400$000 

1:800$000 

1:600$000 

1:400$000 

720$000 

2:500$000 

400$000 

1:200$000 

720$000 

1 

I 

1 

4 

5· 

2 

l 

I7 

3:800$000 

2:400$000 

1:800$000 

1:600$000 

1:400$000 

720$000 

2:500$000 

400$000 

l :200$000 

7.20$000 
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Tabella annexa ao decreto n. 240 A, de 3 de março de 1890 

H- :MATTO GROSSO I- PARANA' 

rn "' I~MPREGOS o o 
~ 

VENCDIENTQS o !:::: < ;r: < Vr,;r'iCi l\1 EXT03 l'l o -
DE ~ s ~ DE ::. l'l 

"' CAl> A U~t I:- ~ ~ CADA t;M 
~ 

Jlll ~ 

Inspcctor ....•.. _. ...... , ...•..•. 1 4:500$000 l 4:200$000 

Contador .••.....•..•.......••.. 1 3:000$000 1 2:700$000 
Pl'ocurador fiscal ...••.•...•...• 1 2:100$000 l 2:000$000 
Primeiros e~cripturarios .•.•.•.. 5 2:100$000 4 2:000$000 

Segundos di tos ...••...•••..•.••. 5 l :600$000 5 1:600$000 

Praticantes ••...••.•.•.•.••.•.. 3 900$000 5 900$000 

Thesoureiro .•••.....•.•.•.•..•. l 3:200$000 l 3:200$000 

Fiel ..•.••••..•..••.•• • .•. ·•··•· 1 1:400$000- ........ .................. 
Porteiro e ca.rtorario. ~ •..•....• l l :400$000 1 1:500$000 

Continuo •••••••.••.••.••.•••.•. l 900$000 I 900$000 

--- -
20 ,20 
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Tabella annexa M decreto n. 1,166, de 17 de de:~:embro de 1892 

T-MA'l'TO GROSSO U-P ARANA' 

-. 
"' - "' 

EMPREGOS 
o 8 o "' o 

"' <: YENClME!\TO.'S ~ < \'IH\ CE\lJl)'\1'05 
"'UJ" DE 

j';:;J t(; Cl 

~ g ~ .... a ~ DE 
CADA 'l=M 

G P. ç;:; 
CADA tí).J: ~ e: X E': 

"' .. 
f'1 f'1 -

Delega.do •••••....•.. . . : .•. •• .•. 1 4:800$000 1 4:800$000 

Primeiro escripturM•io .... ... ... 1 2:100$000 1 2: 000$000 

Segu-ndo dito ................... 1 1:800$000 l l:BC0$000 

Tel'ceiro dito ........ , .......... 1 1:600$000 ..... ,,. ............ , ..... 
Thesou1•eiro .• , •••.• , .•••••• , ••. l 4:200$000 I 4:200$000 

Porteiro e cal'torario ...•....•. • 1 1:600$000 1 1:600$000 

Continuo .. , ............... , .... 1 1:000$000 1 1:000$000 

---
7 6 
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Tabella anne::r.a ao decreto n. 1.582, de 3 1 de outubro de 1893 

. . 
MATTO GROSSO PAR.ANA' 

- EMPREGOS "' "' g 
VENCJ~!l!N'l'OS o § . VENC:l~U!N'l'OS < "' "'" DE '" "' o DE . g f;l :<!o'" 

C A. DA. UM :;, "" 0: C A. DA. UM .. ~ t ;;! .. 
" " 

4:800$000 
Delegado, ..•• . • •• •.• ••. • . •... •• l 4:800$000 l 

2:000$000 
1• escl•iptural'io ...... ....... . . . 1 2: 400$000 1 

l :800$000 
2• dito .. ....... ... .... .. ..... . . l l :800$000 l 

3• dito . .. , . . . . . ....... . ... . . .. . l 1 :60"~000 

Thesoureiro .. • . . . . . • ...... .. ... l 3:200$000 l 3:000$000 

P orteiro .. . ...•............... • . 1 1:600$000 l 1: 600$000 

Continuo . ... . . .. . ..• . ...... . .. . 1 1 :000$000 l l :000$000 

7 6 
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Tabella annexa â lei n. ae;o, de 30 de dezembro de 1895, e decreto n. 2.316, de 23 
de julho de 1896 (iguaes) 

EMPREGOS 

Delegado •.• · ....•....•••••..•••• 

Primeiro escri pturario ..•• · ...•. 

Segundos ditos ... , ............. 

Thesoureiro ..•...•..•••...•••.. 

Porteiro e cartorario ...•...•••. 

Continuo ••••..•.•.•.•••.•.•.... 

1\lATTO GROSSO 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

---
7 

VENCil\IENTOS DE 

CADA UM 

6:000$000 

3:200$000 

2:400$000 

4:000$000 

2:500$000 

1:000$000 

PARANA' 

VE?>CE\lE::-;"TO DE 

CADA UM 

1 6:000$000 

1 3:200$000 

1 2:400$000 

1 4:000$000 

1 2:500$000 

1 1:000$000 

---
6 
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No"Va tabella que acompanha o decreto n. 1.178, de 16 de janeiro de 1904 

PARANA' MATTO GROSSO . 
EMPREGOS 

til ll'l o o 
t:l :::l VENCI:IIENTOS < VENCI:IIENTOS 

~ ~ tfl o 
DE DE o ~ 

t:l ;x: 
CADA UJII 

t:l ~ 
[cADA UM 

~ ~ 
:ti ~ 

· D 3l2.gado-fiscal •..••..••••••••.•. l • • • • ~ ' • • • • f ' f I • f t • 1 

Contador •..•...•.••....•••..... 1 

Procurado1•-fiscal. .....•.•...•.. 1 

Pr-imeiros escripturnrios ...••.•• 3 

Segundos ditos ................. 4 

·Terceiros ditos .•..•.......•..... 4 

Quartos ditos .•••.•......•...... 5 

Thesoureiro-pagador .....••... ; . 1 

f ·Quebras .••.•..•. , ...•• , •••••. I. -
Fieis do mesmo ... I ••••••••••••• 2 

Cartora1•io •.•••.•••.••.••••.... i 

Porteiro .....•..••.••... : • .••.• l 

Continuas .•.•........•.••.• · ••. 2 
----

26 

O Sr. Presidente-Estão findas as 
votações ; pa.ssa·se á ma teria em discussão. 

E' annunciada a terceira discussão do pro-
jecto n. 1'79, de 1904, autorjzando o Poder 
Executivo a abrir ao Ministerio da. Fazenda 
o credito extraordinario de 13:734$600, para 
pagamento a José Luiz Pe1•eira, de aluguel 
do armazom, na cidade de Porto Alegre, 
arrendado á Fazenda Nacional, de accordo 

6:000$000 1 5:400$000 

5:400$000 1 4:800$000 

4:800$000 •:\ 
o.) 3:200$000 

3:600$000 5 2:400$000 

2:400$000 

2:000$000 

5:400$000 1 4:000$000 

2:400$000 1 2·;400$000 

2:400$000 

3:000$000 1 2:500$000 

1:000$000 2 1:000$000 
----

16 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 180, de 1904, ttutorizando o Poder Exe
cutivo a abrir ao Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores o credito extraordinario 
de 290:968$494, para pagamento das quantias 
devidas a Barnabé Moreira Lopes e Bracon
not & Irmãos, por ser"Viços feitos ao Hospício 
Nacional de Alienados. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a. 
discussão e adiada a votação • . com a carta precataria expedida pelo juiz 

:seccional do Estado do Rio Grande do Sul. o Sr. PJ."'eF.tidente-Havendo nu
Ninguem pedindo a pala."Vra, é encerrada a mero, legal vae-se proc~der á 'VOta.ção dos 

.discussão o adiada a votação. proje~tos encerra.dos. · 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:31- Página 18 de 18 

360 ANNAES DA CAMARA 

Posto a votos, é approvado em 38 discussão Posto a votos, é approvado em 311 dis-
e enviado â Commissão de Redacção, o se- cussão e enviado á Commissão de Redacçã!Y 
guinte o seguinte 

PROJECTO 

N. 179-1904 

O Congresso Nacional resolve : 

Al't. 1.° Fica o Poder Executivo autori· 
zttdo a abrir ao M]nisterio da Fazenda o cre
dito ex:traordinario de 13:734$600, destinado 
ao pagamento a José Luiz Pereira do alu
guel do armazem situado á rua Sete de 
Setembro n. ::H, na cidade do Porto Alegre, 
arrendado á Fazenda Nacional, de accordo 
com a carta precatoda expedida pelo juiz 
seccional do Estado do Rio Grande do Sul. 

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

O Sr. Juvenal 1\'Iiller (pela or
dem) requer e obtem dispensa de impressão 
da. redacção final do projecto que acaba de 
ser app1•ovaclo, para ser vo·tada immediata· 
mente. 

Em seguid11, é sem de1mte approvada a 
seguinte 

REDACÇÃO 

N. 179 A- 1904 

Redacção final do projecto n. 179, deste anno, 
que auto1·ü;a o Presiden,te da R,q,publica a 
abrir ao Ministerio da F-azenda o c1·ed~'to 
ext·raot·dinw·io de 13:734$600 para pagct
mento a José Luiz Pe1·ei1·a de aluguel do 
anna;rem na cidade de Porto Aleg1·e, a?Ten
dado d Fa:.enda Nacional, de acco1·do com 
a carta p1·ecatoria expedida pelo juiz sec-· 
cional do Estado do Rio Grande do Sul 

O Congresso Nacional resolve: 

Art . .1.° Fica o Presidente da Republica 
autorizado a abrir a,o Ministerio da Fazenda. 
o credito extraordinario de 13:734$600, des
tinado ao pagamento,a José Luiz Pe1•eira do 
aluguel do aemazem situado á rua Sete de 
Setembro n. 34, na cidade de Porto Alegre. 
arrendado â Fazenda Nacional, de accordo 
com a. carta precatol'ia expedida pelo juiz 
seccional do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contra1•io. 

Sala das Commissões, 17 de setembro de 
1904, - Dom,ingos G'uimaraes. - Walfl'edo 
Leal. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

PRO.JECTO 

N. 180- 1904 
O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni co. E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir a.o Ministerlo da Justiça e 
Negocies Interioi·es o credito extraordinario. 
J.e 290:968$494 para pagamento das quan
tias devidas a Barnabé Moreira Lopes e Bra
connot & ll•mãos po1• SBl'Viços feitos no Hospí
cio Nacional de Alienados, sendo 285:804$780 
ao primeiro e 5:163$714 aos segundos; revo
gadas as disposições em contrario. 

O Sr. Pttula RaiDoS (pela ordem) 
- S1•. Presidente, de accordo com o art. 
169 do Regimento, peço a V. Ex. consulte a 
Camara si concede dispensa de impressão da 
redacção final do p1~ojecto que acaba de ser 
approvado,para ser votada hnmediatamente. 

Consultada a Camara, é concedida a dis:.. 
pensa pedj da. 

Em seguida é sem debate, approvada, a 
seguinte 

REDACÇÃO 

N. 180 A :...__ 1904 

Redacç[ío final do p1·ojecto n. 180, des!e anno, . 
qtte autoriza o Presidente da Republica a 
o..bri1· ao .Ministerio da J'ustiça e Nego
cios Interio1·es o cred!to extram·di.nario de 
290: 968$4.94,para pagamento das q~tantias 
devidas a Ba·rnabe Moreira Lopes e B1·a
connot & Ir~nãos, por se1·viços feitos 7!0 Hos-· 
picio Nacional de Alienados 

O Congresso Nacional reso~ve.: 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica 

autorizado a abril• ao Ministerlo da Justiça 
e Negocios Interiores o credito extraol•dina
narjo de 290:968$494 para pagamento das 
quantias devidas a Barnabé Moreira Lopes 
e Br-aconnot & Irmãos por serviços feitos 
no Hospicio Nacional dê' Alienados, sendo 
285:804$780 ao urimeiro e 5:163$714 ao se-· 
gundo ; revogãdas as disposições em con·· 
traria. 

Sala das Commissõas, 17 de setembro. de 
1904. -Domingos Guimm·ães,- Walfredo Leal. 

E' o :Projecto enviado ao Sénado. 

O Sr. P1 .. esident.e_.:_Não havendo 
nada mais a trata:-, designo para segunda
feira, 19 do corrente, a seguinte ordem do 
dia: 

Primeh·a parte (até 2 l/2 horas ou antes): 
Dililcussão unica, do parecer n, 155 A, de 

1904, sobre emendas offerecidas na 2a, dis~. 
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cussão do projecto n. 156, deste anno, que 1 para effectuar o p::tgamento das dividas de . 
:fixa a despcza do Ministerio da. Guer1'a para l exercícios findos, relativas aos varlos :Minis-
o exercício de l 905. tQrios; 

Segund3, parte (ás 2 l/2 horas, ou antes): a. d'" - • . :-
Discussã'> unica do parecer n. 121 c, de 1 .. 1:s~ussao de prOJ~cto ,.n. 1~-J.' ~e 1!)0~,. 

1904, sobre emendas o1ferecidas n~ 2a dis- pm_mittmdo_aos ~uncciOnai~os CIVIS federae.::-, 
cussão do projecto n. 121, deste anuo, do act1vos_. ou l!lactivos, cons!gna1·e..,m mens_al
Senado, tornando obrigatorias em toda a Il!Or:tte 'L, SoCled~de ~uonyma: « Cooper~tlV~ -
Republica ~ vaccinação e re'{;tccinação con- Civil dos Fl.li1CCIOU~l!os \'Ibllcos Fedeme!'~ 
tra a varwla, além claquelhs acerca das- até dous te1ços do~ seus Oidonados para pa"a 
quaes a commissão de o1•çamento já dera IJ?ento. de fornecimentos. que lhes tenham 
parecer; SldO reltos._pela mesm,a SOCiedade, G dá ~U~~a,~ 

2a discussão do projecto n. 185, de 1g04, prov1denc1as, com p~~eceros das Comrm~~oe~ 
autorisando o Poder Executivo a abrir ao de Fazenda e Industlln. e de Orçamento. . 
~inisterJo.!la 11Faz~nda o ~re~ito ~<xt;~wrdi~t-1 . L~v~nta-se a. sessão á r hora e 45 minutos 
llo de t>l$84 .. , ot.ro, e 604.394$~-l.::>, papul, da taide. . 

104a SESSÃO EM 19 DE SETEMBRO DE 1904 

Presidencia dos S;·s. Oliveil·a Figuei1·edo, (1° Vice-Presidente).- Julio de 
·Mello (.f!o Vice-Presidente). -Olivei1·a Fig~teiredo (2° Vice-P·resiclente) .-Alenccw Gtdm.cwcres 

(to Secretario). - Oliveira Figne·iJ·eclo (1° Vice-Presidente) 

Ao meio-dia procede-se {L chamadt), a que f Abre-se a sessão. 
l'espondem os Srs. Oliveira Figueiredo. Ju- i E' l'd P. d b· t , rl t· d 
li o de MeU o, Alen0ar GuimaPães, Thomaz _LI a e 8 ,m e .t e a ppr o v a.. a a ac ,t a 
Accio1y, \Vaoderley· de .Mendonça, Joaquim I sessao antecedente. 
Pires, Luiz Domingues, Cunha Machado, Pas3n.-se ao expediente. 
Dias Vieira, Thomaz Cavalcanti, Eduardo 1 
Studat•t, Gonçalo Souto, Eloy de Suuza.,! O Sr· . ..<~lenc.a.r Guim':l..rãe.s (i" 
Walfredo Leal, Izidro Leite, Bl'icio Filho: secretw·io) proc~de á leituea. do segaíute 
Elpidio Figueiredo, Euzebio de Andrade, Jo- f ~ 
viniano de Carvalho, Neiva, Pinto Dantas, EXPEDIENTE ·. 
Bernardo Horta, G..1.ldino Loreto, Her2dia de Otficios . 
Sá,, Corrêa Dutra, Mello Mattos, João Ba-1 · 
ptista, G::.tlyã~ Bnptista,_ l\1[l.U~l~io de Abreu, 1 Do_ Sr. Deputad:J P~ula Guimarães, com
Carlos Tcnxem1 Brandao, VLrlato Mascare· 1 mnmcando que por mcommodo de sa.ude 
nhas, Estevão Lobo, Bernardo Monteiro. i deixa de c0mpa.rec(:)r pot' algllns dias ê.\s . 
José Bonifacio, Gastão da Cunha, Astolpho l ses:;ões da Ca.mara..-Inteirada. 
Dutra, Cario.:; Peixoto FHho, Anthero Bo-i Do Sr. Deputado Manoel de Campos Car
telho, Carneiro de Rezende, Bueno de l tier, peJindo licença pa.1•a se auset1tar por 
Paiva, Leonel Filho, Calogeras, Carlos I motivo de saude.-Inteirada. 
Ottoni, Sabino Barroso, Olegario Maciel, l Do Si·. 1 o Secretario do Senado! de 17 dQ 
Wencesláo Braz, Gal(lão Carv;;~lhal, _ Ber-11 corrente, communic melo que o Senado ap
nardo de Campos, Domingues de Castro, 

1 
provou e nessa dat~ enviou â sancção a pro

Francisco·Rome.ieo, Paulino Carlos, Candido/ posição dest<t Ca.marn., autorizao.do a aber
Rodrigues, Rodolpho Miranda, Hermene- tnra do credlto extraordinarío de 58:886$639 
gildo de Moraes, JoJ,quim Teixeira Bran-. em execução de santeuça passada. em julgado 
dão, Costa Netto, Aquino Ribeiro, Carlos I em favor do majJr d;J. brigada. policial Luiz 
Cavalcanti, Carvalho Chaves, Paula Ramos,. da Costa Azevedo.-Iutcirada. 
Abdon Baptista, Mar•çal Escobar• e Domingos j Do mos mo senhor, de igu:tl data, transmit-
Ma.scarenhas. tíndo a emQnda. do Senado â proposição desta 

v~v ~ 
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Camara, autorizando a concessão de um anno 
de licença, sem remuneração alguma, ao 2° 
escripturario da Alfandega de Santos Anto
::e.io Vieira de Almeida.-A' Commissão de 
-Petições e Poderes. 

Tres transportes para ca.rregar, cada um• 
2.000 toneladas de carvãõ, podendo servir 
igualmente como hospitaes· de sangue; 

Um navio-escolu., com deslocamento não 
excedente de 3.000 toneladas, 

Do mesmo sen,hor, de igual data, enviando 
.a. emenda do ,.Senado á proposição desta. Ca
mn.ra, concedendo a D. Francisca Francioni 
da Fonseca. e a sua filha solteira Albertina 
da Fonseca, a pensão de 2JO$ mensaes a cada 
nma.-A's Commissões de Pensõ:?s e Contas 
e de . OrÇa.mento. 

b) a mandar concluir dentro do p1'imeiro 
triennio a construcção dos monitores de rio 
-Fernambttco e 1llaranl~tio. 

Do mesmo senhor, de igual data, transmit
iinclo o pro.iacto do Senado, autorizando o 
Governo a mandar annullar a carga feita 
em fevereil·o de 1897, ao capitão de enge
nheiros . Domingos Alhes Lei te da quantia de 
2:100$, que recebeu da Caixa Militar para 
U.espezas da commissão de qu'3 era chef~ na 
na expetlição a Canudos.-A' Commissão de 
Orçamento. 

Do mesmo senhor, de jgual data, commu
nicando que o Senado adoptou e nessa data 
en-viou á sancção do Sr. Pl'esidente da Repu
blica a resolução, prorogando por um anuo, 
com ordenado, a licença concedida ao prati
-eante dos Correios do Estado de Minas Geraes 
José Augusto Santiago.-Inteirada. 

Requerimento : 
Do engenheiro Paulo Emilio Loureiro do 

Andrade, pedindo melhoria de aposentado· 
ria.--:A' Commissão de Fazenda e Industria. 

São lidos e vão a imprimir, para entrar na 
o1·dem dos trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 30 C-1904 

.Redacçiío para 3a d{'scussiío do substituti.:o of
ferecido ao projecto n. 30, deste anno, que 
c.utori.:sa o Presidente ela Republica a en
commendar cl industria pelo Jlfinisterio àa 
];farinha, o.s navios que menciona 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Po,der Executivo autori· 

.zàdo: 
a) a encommendar â industr·ia, pelo Minis· 

ierio da Marinha, o.s navlos seguintes: 
Tres couraçados de 12.500 a 13.000 tonela

,das de deslocamento; 
Tres cruzadores couraçados de 9. 200 a 

9. 700 toneladas; . "'-~-- .. ·· 
Seis caça-torpedeiras de 400 toneladas; 
Seis torpedeil•as de 130 toneladas; 
Seis torpedeiras de 50 toneladas; 
Tres submarinos; 

Art. 2 . o As despezas para ª' execução d 'esta 
lei serão providas com os recursoa orçamen-
tarlos de cada exercício. -

Art. 3. 0 As quantias não applicadas serão 
levadas ao exercício seguinte, conservando o 
seu destino primitivo, sendo os respectivos 
contractos effectua.dos á proporção que fo
rem executados os de cada triennio. 

Art. 4. o O Governo contractará as obras
mediante concurrencia limitada aos estabe
lecimentos europeus de noto1•ia reputação 
technica e que offereçn.m as necessarias ga
rantias. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões. l 9 de setembro de 
de 1904. -Francisco ·Veiga, presidente. -
Galecío Car,alhal.-Laudndo Pitta. - Pa-ulct 
Ramos.-Francisco Sà. 

N. 188- 1904 

Releva ao e{);-Deptttado Antonio de Amo1·im 
Garcia a prescripção pa1·a . 1·ecebimento dos 
subsídios correspondentes ao tempo dec01·
,.ido de 18 de dezembro de 1891 a 20 de 
janeiro de 1892, aos quaes tem direito como 
'membro do Congresso Nacional naquella 
epoca 

O Dr. Antonio de Amo rim Garcia., ex
Deputado ao Congresso Nacional na legisla
tura de 1891 a 1893, requer ao Congre.~so lhe 
mande pagar os subsídios a que tem direito, 
correspondentes ao tempo decorrido de 18 de 
dez:Jmbro de 1891 a 20 de janeiro, de 189.2,a 
que se julga com direito, a.ttentos os prece
dentes legislativos. 

Tendo a ·Mesa da. Camara dos Deputados 
daquelle tempo decidido que perderia o di· 
rcitu aos subsidias o Deputado que falt:tsse 
ás sessões, não poude por isto o supplicante 
receber os que. lhe cabiam no periodo acima 
menciona1o. _ · 

Essa doutrina da :Mesa foi mais tarde des
approvada po1• parece1· da Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça, que re
conheceu no Deputad.!) faltoso o direi to aos 
subsidios referentes ao periodo das faltas, 
oppondo-se porém a isto o Tribunal de Con
tas do Thesouro Federal. 

Não obstante, a Cama1•a dos Deputados 
relevou a prescripção dos subsídios do ex-
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De:put~do João de Siqueira Cavalcanti em 
identicas condições ás do supplicante, como 
se vê do projecto n; ·-59, de 1903, e pa.rece1• 
de n. 252, de 1902. Já. em 1899, a 15 de 
junho, a Camara havia approvado o parecer 
n. 23, de 1898, concedendo igual favor ao 
ex-Deput~do Alfredo Ernesto Jacquos Ouri
que, e_ mais tarde, em 1903, o projecto 
n. 186 C da-va ao ex-Deputado José Augusto 
Vinhaes a mesm...1. relevação de prescripção. 

E::!tando, pois, o supplicànte em igualdade 
ele condições, a Commissão de Fazen-Ia e In· 
dustria. . opina pelo ·deferimento da sua pe• 
tição e ·o:trerece á consideração do Congresso 
Nacional o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica relevada ao ex·Depu" 

tado Antonio de Amorim Garcia a pre· 
·scrlpção para recebimento dos subsídios cor
respondentes ao tempo decorrido de 18 de 
dezembro de 1891 a 20 de ,janeiro de 1892, 
aos quaes tem direito como membro do Con· 
gre::;so Nacional naq ue lia época, abrindo-se 
para isso os crmlitos necessarios; e revogadas 
as dispos:ções em contrario. 

Sala. das Commissões. 5 de setembro de 
1904.~1. A, Neiva, 'presiàonto.-Virgilio 
B1·igido, relator .-Gald·ino Lo;·eto .-Affonso 
Costet.- Passos Miranda. Jw~im·.- Ribeiro 
.lunqueira, vencido. 

tu.m-n'a todos os orgãos autorizados no as
sumpto ; e sem buscar outros elementos de 
informação fóra dos debates suscitados pela. 
reforma Ja organização judicia1•ia desta Ca
pital, citarei o parecor do Senado, cujo 
relator, advogado provecto e intelligentis
simo, escreveu estas considerações : 

«Quando o Governo Provisorio promulgou·-
o dem•eto n. 1.030, combati fn.rtamente a 
creação da justiça. collectiva na la fnstan
cia, desde que era mantido o mesmo pro
cesso archaico de provas e discussão escri
pta nos autos, discussão que a chicana torna 
interminavel com os prazos e dilações sem 
termos fa.ta.es .•.• Entretanto e preciso re
conhecer que o erro do Ministro da Justiça 
do Governo P1•ovisorio não foi a creação da 
justiça tnllectiva na l u. insta.ncia, porque, â, 
excepção de Portugal, tem-n'a os outro.; pai
zes d:t EUl·opa. O erro foi t1•ansportar a 
organizaçã.ojudiciaria somente, conservando 
o nosso velho e archaico processo de prazos 
longos, de auúiencias sem termos, de ampla 
discussão nos autos, etc. O que nos cum
pre é modificar e melhorar o processo, 
tanto pa1•a. o l'egulal' funccionamanto da ,jus
tiça local, como para o da justiça f3ueral. ~ 

A Cõrte de Appellaç1o, ouvida. om ou
tubro do anno passado sobl'e o projecto, 
que só·agora vae converter-se em lei, assim 
opinou: 

«A segunda círcumstancia, outra causa. 
O !!!it•. Gastão da On.nba- destes cL<UUOl'OS (contra :1 demo1·a. na so

Sr. Presidente, dentro em bt•oves dias, pro- lução do3 pleitos), foi a permanencia do 
vavelmente nesta. semana vae a C<l.mara nosso regimon processual em si mesmo ana
ultimar a ·· laboriosissirna gestação da. re- c!lronico e ~n_apt~ P.a~a satisfazer as oxigcn
forma judiciaria. do Districto FodeL·al, ini-l mas d~ csp1r1to JUridtco modero~. Inçado de 
.ciada em 1900 t1•anscorrid.os quatro annos forma.hsmos escusados, em mmtos do seus 
pJrtanto. ' ' o!emcntos morp~ologicos, púde elle SOl' redu-

Esta longa elaboração autoriz~va a espe- z1do, ~omo p3rfe1~amente observa, com a s~a 
cta.tiva de que o Congresso decretaria uma auto1·1~n.de de em1Donte Pl'ofessol', o Dr. Joao 
hoa lei, sobretudo completa, integral, que Mont~1ro • 
a.ttendesse em sou conjuncto a. todos os l'e- Sem descer a minudencias que nos leva.. 
-clamos da administração dajustiç~. ' riam longe, para aquila.tar-se o que é o regi-

Entretanto, infelizmente, isso não se dá, men processual vigente, convem lembrar o 
'POrque, accoitando mesmo como a melhor facto typico do processo executivo da. Com· 
a nova organização dos diversos juizos, o panhia Soroca.ba.na- causa. · summarissima. 
Congresso não cuidou do outro aspecto do que durott na téla ,judiclaria. cerca de cinco 
problema, que é para mim o principal, isto annos, gL•a.ça.s aos recursos de toda sorte, que 
ê, a. legislação processual vigente. as normas processuaes facultam aos liti-

Continuam as velhas fórmulas archaicas, gantes. 
·as delongas insupportaveis, a divisão anti- Dando mat•gem para todas aR argucias e 
scientifica o illogica das acções, o casuísmo artimanhas da · chicana, as noss~s normas 
empyrico, a far1'alheil'a da uma processua· processuaes, condensados no Reg. n. 737, 
listica emmaranhad<.t, ronceira, desconnexa, de 25 de novembro de 1850, que já tem mais 
-vex.atoria, sem logica., nem systema., toda de meio seculo, e não passam de uma repro· 
essa nutricula causidico1·um que satyrizava ducção, mais ou menos coordenada das Orde
Juvenal na decadencia do fô1•o romano. nações do Reino, são um üagello para quem 

A necessidade de remover a velha alman- tem de apurar o seu direito em juizo, mercê 
jal'ra dos praxistas reinões, formularia qu~ das contt•oversias que ellas de si proprias 
jct caducou mesmo em Portugal, manife:;;- suscitam em torno da questão juridica prin-
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elpal, o bscurecend.o-a e diffi.cultando n.ssim a 
sua decisão. » 

A semelhante regimen processual se pôde 
applica1• o que notavel jurista disse, em rela
ção ás normas processuaes da Inglaterra, 
antes <las ultimas reformas: 

« A Ingla.terra é um -paiz em que os mais 
notaveis legistas confessam que todo o ho · 
mem que não for um idiota ou absolutamente· 
inintelligente de seus interesses, jámais deve 
pensar em promover um p1•ocesso ·qualquer 
por uma somma de 500 francos ou mesmo de 
2.000. E' um pt~iz que não tem outro igual 
no n;nmdo pela excellencia de suas institui
ções, das quaes a primeira c a mais exc.ll
lente é a jurisprudencia (regimcn judiciario), 
que todos elevam ás nuvens corlio um pro
dueto de sn.bedoria supr·ema, mas que toJos 
os desgraçados que sio forçados a ella recor
rer, consideram corrio a mais a.troz calami
dade que as regiões infernaes teem produzido 
(Edimburg Review v. 51, Fra.nqueville
Inst. de l'Angleterre) ». 

E a:ffirma, afinal, a nossa. Côrte de Appel
lação: 

«A reforma, pois, de nosso l'agimen judi
ciario, no tocante ás normas processuaes, é 
uma necessidade instante, urgentíssima e Íi1-
discutivel. » 

-o:ra, Sr. Preside·nte, antes de se rnn.nifes· 
tarem estas autorizadas opiniões, eu tive a 
honra de apresentar aqui, a 7 de novembro 
de 1902, um projecto (ie lei autorizando o 
Executivo a organizai' um codigo U.o Pl'o
cesso civil e commercia-1 para a justiça local 
do Districto Federal, codigo qne seria exten
sivo, com as devidas modificações que con
signaria.,á magh;tratura federal em :primeil·a 
e segunda instancia. 

O SR. JosÉ BoNIFAcro-PL•ojecto q_ue infe
lizmente não teve andamento. 

0 SR. GAS'l'ÃO DA CUNHA - Esse pro
jecto, Sr. P!'csid.ente, seria, conforme o pen
samento que entã.o expend.i perfunctorw.
mente ao fuudamental-o, uma. lei modelo, 
como fa.zem na America do Not>te, pPoposr.o 
á acceitaçã.o dos Estad.us, em má hor11 inves
tidos da competencia de legislar em- ma. teria 
processual. . 

Lembrei então que na Argentina o codigo 
processual da província de Buenos Aires foi 
applicado á juatiça local da capital da Repu· 
blica pela respectiva lei. do oegauização ju
diciaria de 1886, Alli, uma lei de 1896 deter· 
minou que dous dos titulo3 daq uelle co
digo fossem incorporados á lei de 12 de se
tembro_ do 1863, que o1•ganiza os tl'ibunae s 
na.cioni1es, isto é, a justiça fecieral argen
tina. 

Commettendo tal incumbencia I},O Executivo, 
nã.o olvidei de traçar os limites da autori-

zação, na qual eram definidos de modo clarõ, 
os termos e a natureza da delegação. O pro
jacto de 1902, accentuanJo com bastante re
levo o pensamento do legislador, punha., 
além desses limites dentro dos quaes iria 
agir o Executivo, um certo numero de regras
fuodamentaes equivalentes a outras tantas. 
tbe&es que o codilicador devia desdobrar pra
ticamente. 

Er·arn dadas do modo explicito as bases 
sabre as quaes se construiria o codigo. 

Pareceu-me, como ainda hoje pal'ece, ser · 
o meio ma.is intelligente parit a elaboração· 
de leis de tal . tomo e complexidade, que ê -
difficillimo sinão impossi vel deba.ter e elu
cidar convenientemente no seio das assorn
bléas poli ticas. 

Não fa.lta.ram logo, Se. Pre..:;idente, a esse 
projecto as adhesões enthusiasticas mais 
syinpathicas. · 

Entre ellas a que primeiro trouxe á 
idêa. o prestigio de seu abono, destaca a 
opinião de um illustre professor de d1reito 
e hmbem ornamento do nosso fôro, que· 
desde muito propugnava na imprensa, inde
pendentemente da reforma constitucional 
que nos restitun, a unidade do direito adjccti-
vo, a federaliz J.çã.o do processo, a maneil•a 
americana e suissa, por officio de leis fe
deraes modelos. 

Um processo novo, expedito e simplos, 
dizia elle. adaptado na justiça federal, fun
ccionanrlo em todos os Estados ao lado das
magistraturas locaes, daria ensejo u. que se 
estabelecesse a comparação, que redundaria 
toda em proveito do processo federal. 

Em artigo da, imprensa diilria, com o ti
tulo Reformas, recebeu elle o meu projecto, 
pJucos diaR após a apeesentaçã.o, com este 
commentario: 

«E' m•gentc, é irnproscináivcl cogital' da 
l'cfot•ma do proce~S·), não só na. justiça fe· 
deral, como na. justiçn. loca.! do Distl'icto. 

O project.o apresentado quasi no fim da 
se~são pelo Sr. Gastão da Cunha preenche 
ptwfeitamente o fim desejauo, pois in1icu. ao 
Governo o plano de uma reforma com
pleta. ... 

Como hem lembl'ou o Deputado mineiro, 
essas leis fedm•aes promulgadas para modelo 
da legislação e::;tadLml são muito commuus 
nos Estados Unidos, Suíssn. e outros Estados 
federa ti vos.» 

E não foi essa a unica. rcferencia anima
dOL!a de~ imprensa, comu não calou olla de
pois, na successão veetigino~a d.os .assurnptos 
diu.1•ios, a necessidade da rt:forma. 

Antes voltou á questão varias vezes e fa
zendo referen-:ia ao prujecto de 1902. Assim,. 
em maio do anno passado, um publicista 
competentissim.o, espirito de preparo e acti-· 
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vidade excepcionaes, cathedratico de direito 
~advogado, csrorevia. o soguote: 

«A idéa por nós avontad;1 de autorizar o 
Governo a organizar um codigo (lO procdsso 
civile commercial para a justiça local do 
Districto Federal, obedecendo a rogras ge
raes, estabelecidas na autorização, já figura 
em projecto apresenta,do á. Ca.ma.ra om 7 de 
novembro ào ann''J pu.ssado. pelo Sr. Gastão 
da Cunha. · · 

Folgamos de registral-o, dando o setl a seu 
dono. 

Ha apenas uma diiferença entre o que lem
braram e o. (llW propoz o Deputado mi
neiro. 

Este apresentou um projncto especial; a 
nós nos p:trece mais simples e expedito uma 
emenda no Senado e na. Camara, si aií~da é 
tempo, ao projecto de reorganização da justi
ça,, pendente da. 3a. votaçCLo UiJ. Camara.. 

A reforma é urgent0~ deve acompnnha1• a 
nova lei. de orga.n~zação judicial'ia, sob pena 
de não produzir estt~ os eifeltos desejados. 

O Sr. Cunha em seu projecto inspir.-;u-se 
justamente nas regras annexas aos actos 
'legislativos n.a Inglaterra de 1873 e 1875 e 
no prucesso adoptado m~ Hespanha. para a 
ultima ley de enjlticiamiento civil. 

O p1•ojecto enuncia as no1•mas gerv.es a que 
deve obedecer o Codigo. 

Assenta.da.s essas bases, uma commissão 
idonca, a qnem o Governo entregue a ola
'bol•ação e organização do codigo, poderá 
fazer um trabalho que satisfaça aos anholos 
. de quantos conhecem e sentem os vicios e 
defeitos do nossas leis peoce!sua<B, vasto 
arsenal onde a chicana dos causidicos vae 
buscar. as SUi1S armas de ue{onga e de prote
lação, e a improbidade de algum juizes vae 
procm•ar o ve1•níz com que dão a iniquos 
despachofJ e sentenças o polimento de cousa 
-conforme ao dil'eito e a praxe. Si o codigo 
sahir obra bem feita, mor·m<mte si de1~ bom 
resultado na. pratica, é natuPal que os· 8sta.
dos, onde se sentem os mesmo8 inconvenien
tes e det"eitos aqui obse1•vados e onde é egual 
a anciedade p3la. reforma., se apressem em 
tomal-o por modo:to ou ada.ptal-o como le
_gislação propria, justamente o que se deu 
. na Americ<L d0 Norte com o Codigo do Pro
cesso Criminal do Nova .York, copiado por 
.quasi todos os outros Estados.» 
· Excellente o alvitre de autorizai' a organi
zação desse Codig-J por meio de uma emenda 
ao projecto que vamos votar; m!ls, a isso 

·o:ppõe-se o Regimento. 
Não mais polemos emendar ou additar o 

-que veiu do Senado: é acceitar ou rejeitar a 
obra feita. ; nada mais. 

Que resta, pois, a mim. convencido como 
tantos outros de que a reforma na organiza

. ção dos juizos cedia o passo em importa.ncia 

á reforma nas leis do processo, convencido de 
que a raforma que vamos vota1' é insuffici
ente! é manca, por isso que deixa inalterada 
a administração da justiça no que ella apre
senta de pdo1·-resta l)Cdir ao illnstro pre
sidente da. Commis.si:i.o de Legislaçrro e Jus
tiça que se digne providenciar no sentido de 
ser dado parecee sobt•e o meu .projecto, que 
vae para -dous annos e~tá nosso passo preli.
mioa.r. 

Sr. Presidente, recordo bem as primeiras 
palavras que ouvi nesto·rocinto. ao começar 
a, legisla,r,ur:.t pa.ssa.da, do eminente jurista., 
presidente da Commissão de Legislação e 
Ju:stiça, E> Sr. Pa.ranhos :Montanegro. S. Ex., 
Iemb1'a-me bem, partidario, como eu sou, da 
unidade do Jil·cito e pol' isso mesmo da uni
dade do pl'ocesso, pedia . que se transcrevesse 
nos Annaes cb Casa um üocumento de alto 
valol',pn. t'a most1•ar o consenso que se ia opc
r·ando uossc sentido entre ·nós, croio quo o 
voto notabilíssimo J.o Congt'es~o jurídico 
Amel'icano. 

Ba,to-me desde muito pela unidade, disse 
S. Ex., e como legisladol', coa.g:do no meu 
idéal. pelo preceito constitucional, fiz-me 
propagandista .•• 

O Sa. PAR ANHOS MoNTE NEGRo- E amanhã 
ainda n:1 tribuna. farei semelhante decla
ração. 

0 SR. GASTXO DA CUNHA.- ••• meu requeri
mento é um acto de propaganda, collcrentc 
as minhas idêas . 

0 SR. PARANHOS l\·fONT1::NEGRO- Pa.ln.n·as 
que profol'i aqui em 1895 tambem. 

0 SR. GASTÃO DA CUNIIA- Tive hm1Jem 
o p1·azer• de lul-as, quando não tinha ainda a 
l1onra de ser collega. de V. Ex. 

Ora, St•. Presidente, que p1•opaganda. mais 
prestadi:t, porque nenhuma outra mais ~ner
gica e etricaz, do que e!S:.l. que o meu pt'oJocto 
:;ignifica.? Ei,; porqttc acredito correr a.os in
tuitos do abl~lizado collega, confiando que 
não só tel'á. parecer o meu projecto, como 
alcançarcl tambem o p1~trocinio caloroso de 
S. Ex., cuja. peeponderancia nn.s delibera
ções du. Ca.maru. lhe n.uspicia rapid!1 victoria • 

Sr. P !'esi<lcnte, o momento é <le uma op
portunidade som par e seri~ itEperdoav~l 
não aproveitai-o. Melhor enseJo nao poderw, 
abril• passagem do projocto a iniciativa do 
Hlustre prusidente do Estado do Rio de Ja
neiro, nem a este poderia. o Congresso ma
nif<~star de maneira mais pt•oficua o seu 
apoio áquellt'l. iniciativa louvahilissima., que 
S. Ex. em bem in;pirada comprehensão de. 
superiores interesses nacionaes cmprehen
deu, appellando para os governos dos outros 
gsttvlos • 
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Pàrece-me que dest'arte as duas acções 
se completam, a do digno presidente do Rio 
e a do Legislativo federal~ Parece-me mesmo 
que, sem a delegação que o ~eu projecto at~
toriza, a collaboração do 1llustrc Sr. MI
nistro do Interior não trará os resultados que 
tem em ~1ent9 o presidente do Rio e que 
por igual aspiram todos quantos reconhe
cem o mal da dualidade e querem, pelo meio 
indicado, remorer, acabando com essa de
ploravel anarchia funestíssima que vinte lc
t)'islações regionaes· vieram organizar, atra
zando a I,l0.'5Sa· cultura jurldic,t, annullando 
rião raro, po1• applicações falsas c por ina
dequados processos, o dh•eito substantivo, 
quebrando a inestima.v~l m~idade _que po~
.suiamos e que a federaçao mais pr~c.wsa -vem 
tornar ainda, _como elemento pollt1co de co
hesão nacional. 

Para essa unidade tende a Ame1•ica do 
Norte, onde o período inicial da confedera
ção de 13 Estados •.• 

0 ·sR. PARANHOS MONTENEGRO -Indepen
dentes, de origens diversas. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA.- ... soberanos 
impediu, ao decre~ar-se a Çon~t!tui~ão ~~
deral vigente, ma1ores attr1bmçoes a Umao 
no toc:1nte á suá capacidade legislativa. Ve
rificados lá os males provindos da diversi
dade das leis estaduaes, organizaram os ju
risperitos a «Associação do Fôro Americano», 
constituída por ~dvogados eminentes,. re~ro
sentando q uasi todos os Estados e terrltor10s. 

O fim principal da associação, especificado 
na sua constituição adaptada em 1877, é 
promover_ a uniformidade 'da legisla_ção em 
toda. Uniao. E nota-se que o mov1mento, 
como nol-o descrevo James F. Colley em um 
estudo com o titulo Legislaçllo (ede1·ati-oa e 
sua unidade, visa. a 11niftcação que1• de leis de 
fundo, quer de leis formaes. 

A Camara conhece pe1•feitamente os re· 
sultados alli obtidos por essa intelligente 
propaganda. Em varios Estados já. existem 
numerosas Iois identicas ou communs, em· 
penbados os respectivos govern?s e!D con
formar voluntar;.amente sua leg1slaçao a um 
typo uniforme. . 

Aquelles que allegavam que um movl
mento systematico no santido da unidade 
podia destruir a. autonomia, ou, pelo ~enos, 
a individualidade dos Estados, respondia as
sim Lyman D. Brewste1•, presidente da com
missão de leis estaduaes uniformes da Asso· 
ciação do Fôro Americano: 
~O ar!lllmento em favor de maior unidade 

legal está..na unidade nacional. O nosso povo 
hoje, nas suas relações contractuaes e com
merciaes, fórma um só povo, Ufi?. mesmo 
povo, que ê um. e homogeneo na Imgua, na 
educação, na. htteratura e om toda a sua 

vida civicn. e social. Var·iação, dissonancia, 
contradicção, mesmo qua.lquer diversidade 
desnecessaria nas 50 subdivlsõea do mesmo e 
unico povo americano, na.s _ leis geraes _que 
interessam o povo t~Jo, nao poden;t ~etxar 
de causar confusões, mcertezas, preJUlZOS. » 

Penso, senhores, que muito póde fa~er, 
mais rapida. e suavemente que aquelle grupo 
de profissionaes americanos, despidos de ou
tro poJer que não_a. autorida~e mor~l de sua. 
competencia e da exce~lenc1a dn. __ Idéa que 
evangelizam, a annunCiada. reumao dos Es
tados, por sens representantes, ~obre a pre
sidencia do Sr. Ministro do Inter10r. 

Mas para facilidade sinão viabilidade 
desse 'commettimento, penso que muito va:
lerá. para a acção do Ministro, a. investi
dur~ que a lei de autorização lhe dá, 
permHtindo-lhe collaborar proficuamente 
naquella obra meritoria a todos os títulos. 
Votado o projecto de 1902, S. Ex. pôde offe
l'ecer a.os membros uaquella assemblêa um\ 
codigo que dê cor.po ~s melhoros idéas . e 
consia-a, pela accmtaçao dos Estados, em 
breve lapso de tempo, a des~jada unidade da 
legislação processual no pa1z. 

Certo, eu, Sr. Presidente, de que ~gual 
aspiração tamham moverá o illustre collega, 
Deputado pela Bahia, appello para S. Ex. e 
creio não illudir-me conjecturando qual a. 
resposta de S. Ex., a qual poder-se-ha tra
duzir nesta pbrase que tanto allivia os s~p
plicantes: «Pouco pede para quem mUlt~ 
deseja.:& (Muito bem; mt,tto bem. O o?·ado?· c 
comprimentado.) 

o Sr. Ca,r·""·alho Cbaves-81•. 
Presidente, communicações recebidas de 
Curytiba informam-nos ter fallecido naquella. 
capital o ,nosso compatricio! o illustro D1•. 
Joaquim Dias da Rocha. 

Politico de largo descorti~io, intellige~cia.. 
culta o illustre Sr. Dr. D1as da. Rocha 1m
poz-s~ tambem nos centros onde viveu, pelu. 
mflexibilidade do seu caracter, pela intransi
gencia. dos seus principios o pela. bondade de 
seu coração. 

Nesta Casa, pelo meu Estado, elle teve a 
honra de occupa.r uma cadeira e _o fez CO,!D 
11rande brilho, brilho que elle sabia dar nao só aos cargos electivos, que varios foram os 
que occupou, como áquelles de nomeação do 
Governo, que· exerceu no meu Estado. 

Assim sendo, Sr. Presidente, ~u req~eiro 
a v. Ex. consulte a Casa sobre a mset•çao na 
acta de nossa sessão de um v_gto ~e profun~o 
peza.r pelo falleoimento de tao digno, de tao 
nobre com patrício. 

(Muito bem ; .muito bem.) 
Em seguida ê posto a votos· e approvado o. 

requerimento do Sr. Carvalho Chaves. 
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O !b·. Gahlino Loreto-S1•. Pre- ·publica unitaria, quero dizet' que mesmo 
sidente, n5o me restam muitos minutos do esses não podem furtar-se á influencia. d<1 
expediente, nem de muitos minutos eu pt•e- época. 
cisava, para occupa1• a attenção da Camara. Estamos, Sr. Presidente, no momento en:. 

Um dos jornaes desta manhã tt•a.nscreve, que parece que se quer voltar <1 Republic:.;, 
com e::~tranlleza, um topico da mensagem ui- unitaria. E' a isto c1ue nós estamos assi3tindo; 
tima do g0ver•nador do Espírito Santo. Es- nem outra. cousa me parece que se pos~~ 
tr:wha. o jornal e considera absurdo que deduzir de muitas das manifestações com 
ne:3ta mensagem se alluda â possibilidade de que se veem, ao menos na imprens:t dest~;., 
uma lucta entes a União e os Estados. Capital, àccusal' os Estados. _ 

Sr. Presidente, o que me causa estranheza E' bom certo, Se. Presidente, que muitos . 
ê exacta.mente o se julgar isto n.bsurdo, por- abusos se teem praticado e cu não farei um 
que esta. possibilidade é prevista pela Consti- olhar retrospectivo, pa1·a cs al.m~c-s que se 
tuição da Repuhlica, no art. 6°, tantas vozes dão em alguns Estados; não é este o meu 
invocado n'1 Congresso e fóra delle parasuf- fim. Mas, Sr. Presidente, desti:\ tendendli. 
focar a a uton.omia dos Estados, muitas vezes que se o bservn, para o unitarismo, v. Ex. 
a respeito do assumpto, em quo tal inter- bem vê que não conseguiu . furtn.r-se o pro· 
venção seria inteiramente descabida. . prio governador do Estado do Rio de Janeiro, 

V. E,r. viu n.inda o anno passado, a com a sua, iniciativa para. unificação do pro
pl'Oposito de impostos inter estaduaes, com cesso, iniciativa a que acaba de rcfm•ir-se u 
largueza, invocar-se o art. 6°, não só aqui nobre Deputado, o Sr. Gastão da Cunh:1, 
como na imprensa, para obrigar os Estaúos que, seguntlo as suas expressões, como a 
a submetterem-se ás decisões do Pode e Le- Camara ouviu, manifestou-se partidario d.a. 
gislativo Fe:leral, e que sei eu, a decisões do revisão constitucional, para estabelecer a 
Poder Executivo Federal, á interpretação unidade do direito adjectivo. 
que porventura este quizosse dar a Consti- A iniciativa do governador do Rio de Ja-
tuição da Republica. neiro, de fazer a unidade do processo pela. 

Eu não vejo, Sr. Presidente, na mensagem fórma porque S. Ex. o pretende, não cheg::lJ 
do Governador do Espirito Santo, nas pala- a resultado pratico, satisfatorio. 
vra.s relativas á questão das areias monazi- Em primeiro logar as resoluções dessa as
ticas, mais do que a revelação de uma con- sembléa de governadores não terão força. 
vicção profunda, exposta, não sei si em coercitiva para obrigar os Estados. 
t<n•mos diploma.ticos, mas, em todo caso, ex- Qualquer congresso estadoal póde di ver
posta com a sinceridade com que se propoz gir, e divergindo, o fim a que o il.lustre pre
fallal' ao cong1•essodo E~tado oillustre Gover- sidente do Estado do Rio de Janeiro pre
nador do Espírito Santo. (Apoio.clos do Sr. tendia chegar não seráattingido. 
Bm·uardo Horta.) Depois, dado que os congressos estaduaes 

Isso mesmo resulta. dos tei'mos da sua men- homologuem a resolução dessa assembléa de 
sa.gem; S. E:c. não se propoz a .fallar sinão delegados dos governadores, si porventura 
com a maior sinceridade com que costuma. resolverem-se todos os Estados a a.doptar as 
fallar, e isso mesmo salientou na sua men- delibe1•ações dessa a.ssembléa. ficarão as ftt· 
sagem. turas reformas do processo dependentes da. 

Sr. Presidente, devo dizer que manifesta- reunião de uma nova assembl~a dos gover
ções como es.sa do Governador do Espírito nadares. 
Santo, em que. S. Ex. mostra solidl;Lrie- Não vejo vantagom apreciavel na adopcão 
dado com o protesto, e com a qneixa do de um projecto que unifo1•mize o processo 
seu antecessor, são, gratas ao espil'ito em todas as circumscripções da Republica.·, 
autonomista, sob1•otudo ern uma epoca como mesmo que essa unificação seja feita me
esta que atravessamos, em que parece que diante uma reforma constitucional, de modt.J 
estamos em um ambiente ePl qu13 se sente que não se possa separn.r o direito substan-
como que a nostalgia da centralização. tivo do direito adjectivÇ>. 

E essa influencia do meio vae sa tornando Até agora -a campanha que se tem feito 
de tal ordem avassaladora, que a ella não contra a dualidade de processo é baseada no 
conseguem furtar-se espíritos, indubihvel- facto de ser em muitos pontos inseparavel o 
mente insuspeitos. E, n.ttencla V. Ex. que, direito adjectivo do direito substantivo ; isto 
ma.nisfestando-me por esta fórma, não é, tem-se dito que um e outro são insepar~· 
quero fazer allusão ao antigo regimen; quero veis e, po1•tanto, a autoridade que decreta o 
exactamente dizer que espíritos que fizeram direito substantivo deve decretar o direito 
a propaganda da Republica Federal, porque adjectivo. 
V. Ex. não ignora.. que entre os propí.tgan- Fazemlo-se a unificação do proceaso por 
distas da Republica haviam partidarios da umn. assembléa dos delegados de governa
Republica federativa e partidarios da Re· dores, o mal, si mal existe, não ticará re --
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mediado porque continun.rá o dü•cito adje
ctivo separado do dil•eito substantivo, este 
decretado pelo Congresso Nacional c aquelle 
:po1• essa assemhléa de delegados de govel'· 
nadores ou pelos multiplos congressos estd.-;. 
duaes. 

De sorte que, dada a inseparabilidade do 
direito substantivo e do direito adjectivo, si 
o processo for decretado de <1ccordo com 
todos os Es ;ados, ou ficará o Congresso Na· 
cional tolhido do reformai' o direito sub .. 
stantivo nos _pontos em que possa collidir 
com o direito adjectivo adopLado pelos 
Eshdos, ou o fará, obrigando a novas as· 
sembléas de governadores, a. novas l'eu· 
niões, para modificar o processo adoptaclo 
:para pol-o d 1 aceordo com a:s delibera<;õe::; 
do Congresso Nacional, homologando-as sim· 
.I>lismente. 

0 SR. ERICO COELHO - Não comprehendo 
o a,lcance do argumento de V. Ex:. 

0 SR. GALDINO LoR.ETo-0 Congresso Na· 
cional tem attribuições de reformar o direito 
substantivo. Pôde fazel-o. Entende-se que-o 
di'l.>eito adjectivo está ligado ao dire~to sub
stantivo, de modo que não é possível sopa
ral-os s~m inconveniente. 

Decretar a adopção desse processo unico 
por outro poder que não seja o Congresso 
Nacion:.tl resolve. a questão? Não. Continua a 
haver um processo separado do direito 
su bstan ti v o. 

O mal, portanto, não ficará remediado. Só 
vejo na iniciativa do pt•esidente do Estado 
do Rio de Janeiro e no resultado que S. Ex. 
colheu uma cousa-é que S. Ex. viu quo a 
revisão da Constituição, si se fizer, começará 
:pola unificação do processo. 

Parece que, si o pl'onunciamento dos go
vet•nadores póde exprimi!' alguma cousa e 
póde representar a opinião da maioria na
cional, S. Ex. estct neste momento com a 
mai.ol'ia, conseguiu pôr em evidencia que 
essa. mai ria quer a unificação do prucc:.;so, 
quer a revisão da Constituiç5.o nesta parte. 

O SR •. ERroo CoELHo-Não é preciso a 
t•evisão. 

O SR. GALVÃ.O B'APTTSTA-Si nlio se mani
festou, como quer? E' para discutir. · 

Deputado por Minas, tom-se conseguido, com" 
a lei do processo em certos Estados, até nul
lificar disposições do direito substantivo. 
Ora, não comprehendo o alcance das pa
lanasde S. Ex., e, ao contl'<trio, vejo que na 
Constituição Federal está o remedio para 
esse ma1 que a. S. Ex:. se afigurou irreme
diavel, porque a11ivejo o recurso para uma 
autoridade unica, que é o Supremo Tribunal 
Ftderal. 
- Portanto, Sr. Presjdcnte, eu, que, dmdc 
que entrei nesta Casa, me manifestei pela 
autonomia dos Estados, autonomia que não 
é incompativel com a união dos inter-· 
esses de todos, que não quer dizel' antago
nismo dos interesses das diversas circum
scrlpções nem com a~g instituições políticas 
da Constituição Federal;eu, que não vejo a 
necessidade de se estar a, cada passo pedindo 
a intervenção estabelecida pelo art. 6°, in
tervenção que não cumprehendo sinão offi.
cíal, que não é ofiiciosa, o que quer dizer 
que é feita com a for•ça ; intervenção que 
suppõe a resistencüt a outros meios ; eu não 
vejo a razão da estranheza manifestada pelo 
Jornal do Com.mercio para muitas manifes
tações autonomistas que elle encontre hon
tem, hoje e amanhã, em mensagens de go
vernadores, em discursos de membros do 
Congresso ou em artigos jornalistlcos. 

Pelo Congresso, Sl'. P1•esidentc, eu já 
estou vendo que foi com grande sabedoria 
que a Constituição determinou que a fe· 
del'ação era um ponto intangível, porque., 
do modo por que vamos andando, não seria 
de estranhar que a propaganda chegasse a 
conseguü• a destruição da autonomia dos 
Estados. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA~ E' a dis
posição mais sabia. da Constituição brazi· 
!eira. 

0 SR. GAIJD!NO LORETO - g• a àisposição 
mais acertt1.da, em um paiz tão longo como 
o nosso, em que os Estados estão a maior 
distancia entre si do que do estrangeiro. Já 
se tem di to, fazemto a propaganda do des
envolvimento dos. meios de transparte, que 
para transportar mercadorias e productos 
da,qui ou de um do~ Estados pat•a os out1•os 
tic11 mais facil passai-as primeiro para o es~ 
trangeiro, e depois para o ponto de destin~. 

O SR. GALDINO LoRETo--Por isso digo, si esta Ainda.. não ha muito, a.ffirmaram-me c1u~ 
manifestacão exprime alguma co usa, é isto : o nosso collcga, o Sr. Cln•istino 01•uz., tendo 
é que é uma aspiração nacional a unificação comprado aqui machinismos, lutou com 
do processo, e isto para que~ tal ditllculclade de transporte para o Estado 

Para fac11ital' o tra1Jall1o dos advogados ? do Maranhão, que terá de remettel-os para 
Não, mas porque se affirma que o direito Liverpool e depois para. o seu Estado. 
adjectivo não póà.e ser separa,clo do direito Ora., quando a vast.idão do nosso tm·ritorio 
substamivo, porque ha incovenh:mtes, por- é desta ord.em, quando é certo quo a1guns 
que, camo os Dobres Deputados ouvlram (Estados t:1em costumes cliversos dos outros, 
a.ind:.t ha pouco do nosso distincto collega, não vejo que a maior necessidade seja. essa. 
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de unifor•mizar o pl'ocesso. ~~u não br·ei 
duvidas, a certos respeitos, sobretudo a res
peito do direito penal, convlr que se deve 
alargar mais a esphera de étttl'ibuiçã.o dos 
Estados, porque V. Ex. compPehende que ha 
uma geographia crlmina.l e que o nosso 
paiz não escapa a essa geographia e que em 
algumas regiões cet·tos crimes se succedem 
com mais frequencia, que em algumas 
regiões é preciso punie certos crimes com 
llenas mais severas do quo em outros. 

Portanto, sem querer nem poder crear em
baraços á reunião dos delegados dos gover
nadores. sem. quePer de modo algum des
merecer a iniciativa elo nobre Presidente do 
Rio de Janeiro ; ao contrario, reconhecendo 
que S. Ex. teve a visão cla.ra, de <:f.UO o 
ponto talvez maís vulneravel da nossa Oon~
tituição é o que se refere á competenc1a 
para decretar o processo ... 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-E' um movi
mento de defensiva. 

O SR. GALI>INO LoRETO- ••• não a.pplauclo, 
todavia a sua iniciativa. 

O SR. PARA.NHOS MON'l'ENEGRO- A inicia
tiva é a mais louvavel possivel. 

0 SR. CARLOS CAV.ALCAN'ri-Apoiadissimo. 
0 SR. GALDINO LO RETO-São as idêas do 

v. Ex. e eu não as censuro. 

0 Sa. BERNARDO DE CAMPOS- E' a mai:3 
patriotica que se :pôde imaginar~ 

0 SR. ÚALDINO LORETO- Louvo até a sin~ 
ceridade e coherenci;.t com que V. Ex. se tem 
manifestado sempre nesta Casa S(.)bre esí;e 
assumpto.Não terei duvidas em dar-lhe pu.
rabens porque as idéas de V. Ex. teem feito 
caminho. 

O S:a. Eu.wo CoELHO - l!~sta.s idéas veem 
desde a constituinte. 

0 SR.. GALDINO LORETO - Em conclusão, 
SI'. Presidente, c para terminar, longe de 
merecer censuras, a manifestação do Sr. pre
sidente do Espírito Santo merece, ao contra
rjo, ~pplausos do cspil.'ito autonomista, como 
~ymptoma de uma tendoncia con trar~a <i 
tendencia centralizadopa que parece dommar 
e caracteriza,r a épumt que csLamos atraves .. 
sando. 

Foi, portanto, sontir.aento a.utonomiBta que 
dominou o psnsamento do presidente do 
Espirito Santo nas palavras destacadas da 
SUtl. mensagem. (Mt~ito bem; mt~ito bem). 

O Sr. Pre8idente- Tom a pa.la
Tra. o Sr. Cal'los Ca valca.nti. 

O Sr. Ca.:-los Oavttlean'ti
Sr. Presidente, como V. Ex. v~, apenas 

Vol. V 

restam cinco minutos para terminação da 
hora destinaüa ao expediente da Casa. 

Na sessão de sabbado passado, dando re· 
spos ta ao illustrado Zearlc1· da maioria, em 
deft.:sa do requerimento que, juntamente com 
os meus honrados. companheiros de bancada, 
havia apresentado, compl'ometti-me, acudin- ~ 
do ti. interpellação por S. Ex. a mim feita, 
a vir dizer sobre o valor do contracto a. 
realizar-se pelo Ministe1·io da Viação para o 
ô,rrendamento da Estrada, do Ferro de Para
naguá. a; Curityba, offerecenúo á sua apre· 
ciação os motivos em que me fundara 
pa.ra não collocn.r-me ao lauo de S. Ex. 
quando considera modelar, utii o proveitoso 
a\JS intere::;ses da. Naçã.o o referido contracto, 
em via de se realizar. Como, porém, não de
sejo a.bsolutamento prejudíca.r o a.ndamento 
reguln.r dos nossos trabalhos, e n..pemts. terei 
alguns minuGot3 para tratar de::;::;e importan
tíssimo as:3umpto, a.guardn..rei uma outra 
opporcunida.de pn..ra. Ca.zoi-o, o nesse momento, 
então, virei expor as podorosas razões que 
tenho par::t funclamentar as opiniões c1ue 
extm·nei. ligeil·a.monte na citada. sessão de 
sabba.do ultimo, sobt'o esse assumpto. 

Era.m estas, Sr. Presidente, as pttla.vras 
que devia á Ca,sa, como explicaoft.o do motivo 
por (],UC se 'rne tornou impossivol, a despeito 
de minha vontade, responder, nesta hoPa, â 
intorpellaçã.o do nobre lcader da maioria da 
Camara.. (111u·ito bem; muito bem.) 

Comparecem mais os S1•s. Sá Peixoto, 
Enéas Martin;:;, Hosannah de Oliveira, Arthur · 
Lemos, Carlos de Novacs, Rogerio de Mi
randa., Urbanos Santos, Celestino Cruz, Ray
mundo Attlmr, Arminio do Abreu, Bezerril 
Fontenelle, Ft'a.ncisco Sá, Frederieo Bm·ges, 
João Lopes, Sergio Saboyn.., Fonseca. e Silva, 
Alberto M:.tranhão, AbJon Milanez, A1l'onso 
Costa, Cel:;o de Souza., Medeiros e Albuquer
que, José M<trcellino, Ma.laquías Gonçalves, 
João Vieira, E::;meraldino Bandeit·a, Moreira 
Alves, Co1•noiío da Fonseca, Estacio Coimbra, 
Pedro Pcrua.mbuco, A1_1gelo Neto, Rodrigues 
Daria, Domingos Guímai•ã.es, Leovegildo Fil
~~ueiras, Cu.str•o Ra1Jcllo, . Tosta, Prisco Pa
raiw, Fclix Gttspar,l~ugcnio Tourinho, Garcia 
Pires, Satyro Dias, Augusto de Ft•eitas, Alves 
Ba.rbos:.t, Rodl'igues Lima, Pa.I'a''nhos Monte
negro, l\fol'eira Gomes, Jos(l Monjardim, Bu
lhões ~ ... Ia1•da.l, Osca1• Godoy, Augusto de 
Vasconcellos, Sá Freire, Americo de Albu
querq uc, E rico Coelho, Belisario de Souza, 
Silva. Castro, Laurindo Pitta, Pereira Lima, 
Henrique Borges, Cruvello Cavalcanti, Pau
Uno de Souz::t, Francisco Veiga, Ribeiro ·Jun
queira, David Campista, João Luiz Alves, 
Ada.lbe1•to Ferraz, Lamounier Gouofredo, 
Nogueira, Olyntho Ribeiro, Mo1·eira.da. Silva., 
Va.lois de Castro, Arnolpho Azevedo, Amaral 

~., 
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Cesa.r, Ferreh•a Braga, Eloy Chaves, Bernardo 1 ma1·a as vantagens que decorreriam de sua 
Antonio, í3enedicto de Souza, Lindolpho adopçã,o. 
Serra, Eliseu Guilherme, Soares dos Santos, A primeira emenda de que se propõe 
Barbosa Lima, Germano Hasslocher, Riva- tratar é a de n. 13. Refere-se á autorização 
da via Correia, James Darcy, Vespasiano de ao Governo para corttinuar a aprovei tal' o 
Albuquerque, Diogo Fortuna e Homem de restante dos ceeditos de 1893 e de 1894. 
Carvalho. A sua emenda não c1•ea rubrica nova: 

Deixam de çomparecer, com causa parti
~ipada, O$ Srs. Paula Guimarães, R,aymundo 
Nery, Passos Mirand~, Antonio Bàstos, Gue
d~lha Mourão, Pereira Reis, Paula e Silva, 
AJ'thur Or~~ndo, ~paminondas Gracindo, 
Arroxella,s-Galvão, Felisbello Freire, Vergne 
de A'Qre11, Tolentino dos Santos, Eduardo 
Ramos, Marcolino Moura, Rodrigues Salda
nha, h•ineu Machado, Nelson de Vascon
~ellos, Fidelis Alves, Bezamat, Julio Santos, 
.João Luiz, Peniqo Filho, Fra:Qcisco Bernar
gino. Antonio . Zacarlas, Henrique Salles, 
Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, Rodol
pb.o Paixão, Padua Rezende, Jesuino Cardoso, 
Fern;tndo Pre~tes, Alvaro de Carvalho, Aze
"teqo Marques,Candido de Abreu, Luiz Gual· 
ber~o~ à:Qgelo Pinheiro, Victorino Monteiro, 
Cassiano do Nascimento e Campos Cartfer. 

E sem cl),usa, os Srs. Aurelio Amorim, Indio 
do Brazil, José Eusebio, João Gayoso, Virgilio 
Brigido, Teixeira de Sã, Pereira de Lyra, 
Rayi;nundo de Miranda., Oliveira,Valladão, 
::Bulcão Vianna, Be1•nardo de Faria, C[l.millo 
Soares Filho. Carvalho Britto, Camillo Pra
tes, Repouças de Carvalho, Costa Junior, 
J()sé Lobo, Leite de Souza, Francisco ]\ialta, 
Juvenal Miller e Alfredo. Varela. , 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a discussão unica do pare
cer n. 156 A, de 1904, sob1•o emendas otfe
feQid~s na 2a. discussão do projecto n. 156, 
(leste anno, que fixa a. despeza do Ministerio 
da Guerra. para o exercício de 1905. 

appareceria no Orçamento a consignação em
quanto existisse o resto dos creditas, con
trariamente á do Sr. Paula Ramos, que crea 
urna rubrica nova, repetindo-se, assim, an
nualmente, para a dotação do serviço de que 
00~~- -

A di:fferença é, pois, natural. 
Outra emenda é attinente á concessão do 

mais 20:000$ para a acquisição de material 
sanitario. · 

Declara. a Commissão, á vista das infol'
mações · colhidas, que este accrescimo é des
necessario, mas o orador desejaria saber si 
taes informações promanaram da adminis
tração da Guerra ou de particulares, porque, 
si houvessem ellas partido de fonte official, 
seria o primeiro a retirar a sua emenda. 

Pensa, no emtanto, ser indis-pensavel a 
sua adopção, attentas as condições especialís
simas em <l_Ua se encont1•a.m as nossas forças 
em operação por logares reconhecidamente 
doentios. Além disso, torna-se necessario re
noval' quanto antes o m~terial, como tam
bem fazer acquisição de ma terias primas. 

Aparteado, responde o orador que o cre
dito extraordinari~ de 5.000:000$ foi QID 
q_uasi metade consumido com o transporte 
de tropas do sul para o norte e com a expe
dição de forças para Matto Grosso. 

A emenda 15a está em condições identicas 
ás anteriores de que se tem occupado o 
orador, afigurando-se á Commissão que a. 
medida que ella estabelece já estava con· 
signada no orçamento. Puro engano. Um 
dispositivo determina que o Governq envie 
quatro addidos militares a certos paizes, de 
onde ministrarão informações ao Governo 

O Sr. 'rhomaz Oava.lcanti- sob o ponto de vistà. militar; a emenda do 
~e'ço a palayra. orador manda dous officiaes por arma ou 

corpos especi.aes, unicaz;nente para. se a. per
O$~. ~re.si(}e:Q.te-Tem a palavra feiçoarem e, terminado o anuo de estudo, 

o :pobr~ Deptltado'. , regressarão para. ensinar no corpo a que 

p !!!Ir. ~homa.z O~valcap,ti 
r~cordª ·que por occasião da 2a. discussão do 
p,rojecto, ora em debate, apresentou varias 
ell,l~O;~as que lhe pareciam nec~;;s&rias á boa 
execuç~o da administração da GueL'ra. 

Pessas emendas-algumas lograram p!l.re
cer favoravel da illustre Commíssão de Orça
mento, . outras, porém, não. mereceram de 
sua partea del:lejada acq"'iescenc1a. · 

~· pfeyiS,~tffi~~te el~ relação ~ estas u!
timas· ·que o orádor pretende mos.tra.r á Ca-

pertence. 
E' notavel a ditrerença. Acreditando em 

um engano por parte do nobre reht to r, de 
S. Ex. espera uma t•ectitlcação, para que a. 
sua emenda possa ser adoptada. 

Accrescenta o orador que tal medidn. 6 
prefe1•ivel á idéa alhures h;nnbrada de ins
tructore.~ estrangeiros no Exercito, como aliás 
a experiencia já o demonstrou. 

Proseguindo, observa ·o orador, a Commis· 
são deixou de se pronunciar sobre a emenda 
n. 17, UD:litando-se a dizor - a Oom,tn'issã.o 
accei1a a. emenda. · 
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Confessa que são justas as razões que ·teve Fa.z estas declarações para ficar bem ac-
o Sr. relator para pronunciar-se co11tra elln.. cen tuado que, ao contrario do que se insinúa, 
Não comprellenda esta restdcção ao Miojs- não são o:; militares com assento . no Con
teria da Guerra, para que elle unicamente gre3so os quo descuraram das coq.sas Q.a 
pague impostos, q_uando ll.este onus são aqui Guerra. 
diariamente dispensados a.té ~':) institui\~ÕOS Em 189<1 c em 1806, presumindo conhecer 
religiosas. af:: nocessida<lc1 das fot'çn.s arm~da.s, a.pre-

Demais, elli1 não devia, figurar no orçn.- sentou peojectos doJoi tendentes a. melho
mento ela (iespczn. c s[m no d.a. receita. Em rar·lhes <.t ol'ganizn.ção. Ainda não fora.m 
occasiio opportuua o ot'ttdor proporá que approva.llos. Outeos collega.s, ·ta.mbem roi
sejam suppressas todas a.s isenções de impos- litare:;, corno o orador, teem da. mesma 
tos aos Estados, ás municipalidades c aos fól'ma :mbmet,tido ~•o estudo da Camara pro
pluticula.res. sa.l v o na.qwllle::> Ç!aso::; em que jectos com os mcsmo3 intuitos, e estes, como 
houver compromisso contractual com algu- os saus, não teem tido o devido anda· 
mas da.s· partes. · me ·1to. 

A emenda 20 mcreceLt tambem pá~·ccm' Nesl;as condições, quando pl~oje.ctos, como 
contrario da Commissã.o. o oradol' apresen- o que deu em resultado o codigo de torturas 
tou-a., :não só pelas reclamações geraes que e o c1ue esbbelece a obri~toriedade da. vac
fazom todos os·· chefes da adniinistração rltt, cina., teem no Congresso -um andamento acce
Gucrra, como os seus auxiliat'es, de quo 0 ler<Ldo, é · obrigado a conclLlir que ha uma 
pes~oal actLJal é in:mfiiciente em algumas certa opposição systematici1 contra tudo que 
guariliçõe~. até mesmo para 0 serviço da pretende orgaoizu.r u. defesa. nacional. 
propria guarnição. A discussão das emendas ao Or·çamento da. 

Desejaria que s. Ex., 0 nobre relat01, do Guerra. não comporta, 3. exposição de pontos 
orçamopto, 111e desse t1ma informação. S; Ex. esscnciaes a essa. defesa, e por isso não a faz 
o Sr. Ministro da Guerra, em sou relatorio, agora.; . a.gua.rda-se~ porém, para fazel-o em 

. diz que é indispensa.vel a elevação do effe· ouGl'a discussão. 
ctivo orça.menta.I•io a. 20 mil contos, e ao Cora a justificação qij.e fez de suas emendas 
nobre Deputado S. Ex.. repotiu a mesma espel'a que a Camar·a as approva.rá. Com a 
proposição, accentuando que a necessidade approvação de uma, pelo menos, cqnta, por
dq augmento dess!3 effectivo, u.lêm de va.rios que lhe pa.reco que o iUllstre relator está 
outros motivos, el'a pela instl'ucção c pec~ do accordo; quanto é:'LS outr<~s, talvez n~o seja 
paro aos nossos officiaes e soldactos. possjvcl a. sua approva.ção p.orque a illustre 

Conlmis.;ã.o acha que não são convenientes. 
No emt().nto, i.1. Commissão declara que essa Qun.odo vier a. achat-as convenientes tí:Llvez 

elevação é ineoil.veniento. A respo~sa.bili- sojtl. tttrüc. (Muito bem. Mt,ito bem.) 
dade resultu.nte desta gr·a.vc declaraçao é do · 
Governo ou da Commjssão de Orçamento?-, () §r•. João Luilz ..í\.,lye:::; não 

·E' o qu.c? ora~~r deseja saber. i. vem üi8cutir o p~u·cccr da Commissã.o de 
A adrmmstra_çao da Gt1e_!'l'a, corno. a de' Ot·çu.montu sobl'u a.~ omondas apresentadas 

todas as de~na1s col'por~çoos, uecessita de ao Ot'ça.mento da Guol'ra, porque a emenda. 
um cel'to pes3oat,. ped.IIZ_}ndo o pesso:.t.L em- · que olfureceu,consignando verb;.~ para o pa
pre_gado na. a.dmmisi,raçao .e IAS pt>aç~ que gamento de direitos pelo matm•ial impo1•tado 
estu.o matt'J?~la.das ou add1das á.s chvet•sas ]JOl' esse rninistedo, foi ncoeita poh maiorüt. 
escolas rml.tt~res, 1·estam 7 .ooo. pt·a.ç<ts JtLquella Commissi'i.o. 
par·a guarmçao J.e todo o Brt~zll. I::; to Julgar-so-llié.~, poi.-:;, tlispons<tdo de justifi.aar 
se~ contar co~1 praça.s pt•estLs e 1·eco- mais uma vez os intuitos e o pens~mento 
lhtdas a.og hosp1ta.os! i.iendo de notal' que que tevo com n. apresentaçãt.) de tal medida. 
-act~almon&.e h<~ ma1s J.~ 2.000 doeutcs, si o iUustrc DepuGa.do que o procedoll na 
devido <í sttuaçao precar1a das trop~s no ti'ibum~, aliás de accord.o com esses intuit.os, 
nor~e. -. I não tivesse impugnado a. sua inserção no 
.cont.an~o, pois, c9m os; ])l'C:\f:l_üs e .donnte;~, orçamento qtw se L,iiscut~. o si ut:n . ill. t~st.r,C'I 

·pode-se d1zer que o Govel'no cllsporr.L :tl)Onas collega, um tlos maLs bt'llllant.es JOrn~bsJ;as 
de 6.000 homens era caso de necessida.U.e. ~· d.esta. Capital, trl.l.tando dolla, não se tivesse 
esta. a razão das dHiiculda.dos que surgem no euga.nado quanto aos intuitos e ao movei da 
momento em que é preciso fazer a menor alludida emenda.. 
mobilização de forças. Refere-se ao illustro collega, 81•. Medeiros 

Si a CamaL'a, si o Congresso quer que esh o Albuquerque. S. Ex., talvez .conye119id.o de 
t;\tllação continue, deve ter a franqueza de que ess:.t. medid;1 fôra inspirada. p~lo ªt~ M_i
n.asumh' a rosponsabHida.do, porq.ue assim se nístro daFazonda, consjdorotl"a.,destoando das 
ÜO!l!t'á su.bent.io quaes sã.o os respousavoiS nuL'ma,s do S(;)U cavu.llleiril:!lUO, acbou .. íJ. um<\ 
pàla.s ruá.., oondtt;ões do cxe~·clto, mdNtvagancia ÃnqualificaveL 
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Porque~ O orador expõe o combate a. Graças a dis:posições legaea e â subvenção 
argumentação do illustre Deputado por Per- da União, o fornecimento de Iympha. aos Es
nambuco, a.ccentuando que essa medida não ta.dos é feito gratuitamente a o são tambem 
fé)ra. inspirada Jlelo Sr. Ministro da Fazenda, as vaccinações e revaccinações para as pes
:pela simples -raz'ão de nã.o ter o orador a soas que recorrem aos funcciona.rios encar-
honra de cultiYa.r relações com S. Ex. regados desse serviço. 

Passando a tomar- em consideração a opi- Não ha, pois, ra.zão para ser acceita a. 
nião do illustre Deputado que o precedeu na emenda !lO que se refere ás disposições ac:lma 
tribuna, o orado1· demonstra a perfeita legi· referidas.» - -
timidade da in8erção da emenda. no orca- Pensa o orador que a conclusão de-via- ser: 
mento das despezas do Ministerio da Guerra, «Não ha, pois, razão para não ser a.cceita 
e dá as razões pelas quaas entende que, só a emenda no que se refere ás disposições 
depois de consignada essa providenaia nos acima. referidas.» 
orçamentos de despezas d<,s diversos minis- Aprendeu com aquelles que se dedicam 
terias, deverá constituir artigo no orçamento aos estudos jurídicos c sociaes, e que gyram 
da receih. em uma esphera de acção muitoma.is a mpla, 

O orador termina declarando que a sua geral e curnprehen~iva do que os rnedicos 
·emenda é proteccionista e tom por movei como o orador que se movem em um terJ•eno 
impedir que o proprio Governo dê força á mais restricto e P<\rticularista ; aprendeu, 
industria estrangeira contra a nacional. repete, qnc é do onorme vantagem a canso
( Muito bem; muito bem.) lidaçã.o da.s leis, as codificações, em summa, 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a discussão unica. do pa1•ccer• 
n. 121 C, de 1904, sobre emendas offcrecidas 
na 2• discUS8ão do projecto n. 121, desta anno 
do Senado, tornando obrigatoria om toda a 
Republica. a vaccinação e revaccinação con· 
tra a. varíola, além daquellas acer'ca das 
quaes a commissão de Orçamento já. dera 
pa,recer. 

e pot· isso é que vamos tor codigo civil, e 
al:'m de outros, já temos o do ensino e o dll 
hYRiene.Quu mal vem de, em uma lei, resu· 
mir-se o que ha de esparso sobt'e mataria de 
vaccinação ~Assim sel'ia desnecessario o pro· 
jecto em diwussão por já t e1•mos lei sob!'o 
obrigatoried.ade da vaccinação; e o mais que 
se poderá dizer é que est a. disposição é uma 
abundancia, e em ft\vor disto deve preva
lecer o ~·ifão: -o que abunda não vicia.. 

Si por haver no orçamento uma disposição 
que subvenciona o. Instituto Vaccínico para 
fornecer vaccina gratuita, esttl. informado 
por collega.s present es que a vaccin'• dis· 
tribuida. a insufiicíente para ·as vaccinações 

O Sr. Presidente-Tem a palavra voluntarías, ou procuradas, e por isso nã.o ha 
o Sl'. Rodrigues Do1•ia. inconveniente em figurar a emenda na 

O Sr. Rod~·i~ues Doria. co
moça declarando que será b1•eva, -po1•que 
tem de limitar-se á defes·\ do art. 8• --do seu 
substitutivo, e portanto â refutação do pa
recer da digna Commissã.o de Orçamento, 
cuja conclusão p:~rece ao orador devi:.• accei
ta.r a. sua emenda e não recuza.l·a. 

Diz o parecer : 
« A primeira dessas emendas foi destacada 

do substitntivo do Sr _ Rodrigues Dor·ia e 
contém tres pn.rtes: 

a) fornecimento' gratuito dO lympha Y<l.C· 
cínica aos Estados ; 

b) gra.tnidado das vaccina.<·õr.s c rovncLii· 
nações; 

c) isenção do sello ou emolumentos pam 
os .certiftcll.dos de vaccine.ção ou rovaccina.çã.o 
omc1al. 

As duas primeiras partes da. emenda es
capam, em rigor, á competencia da Com· 
missão de Orçamenio, visto não acarretarem 
a.ugmento de deapllzo.. ou diminuição de ro· 
cmta.. 

lei. 
Allegando ínsufficiencía de verba, leu ha 

pouco tempo na R el!ista d Qs Estados , secção 
do Jornal do Gommcrcio, uma -t1·anscripção da 
imprensa da Bahia, onde vem um of1icio do 
illnstre Sr. director- de Saude Publica, pe· 
CJ.indo pagamento da. vacciaíl. e sôro <.mti.
pestosos, fol'necldo.s á.quelle !Estado, e sobre 
o que faz a imprensa dalli commentarios. 

Devo declarar que, quando appareceu a. 
peste em Sergipe, entendeu-se o orador com 
o honradoS!'. Minis ~t'o do In ter iol', que ((e
tet•minou :1. l'emos.g~ lln vaccina o sut•o, 1t,r::t.·
tuita.mllnte, I' isso ante.~ 1l0 caso da Bahia. 

A omenda. rio oradm' não prejmlic!l. ; :wtos 
é uma u.ddição necessaria á lei. 

Quanto ;t segunda parte da emenda, que 
doteunin!l. não so cóbi'e solto nom omol LI
mentos dos clocumentos que provem a vac
cinação, disse '~ Commissão : 

« Decorrendo do projacto a circumst.ancia. 
de serem gratuitas a va.ccinaçã.o e revaccina.· 
ção, os f•.mccionarios que a fizerem darão 
ea;.offi~io ao intere$Sa4o documento demons~ 
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trativo do cumprimento da. lei e que iudc- que deu p1•ova a. Com missão. Effectivament. e 
pendo do sello. Assim, opina a Commissão ella empregou o miuimo de tompo que lhe 
pela rejeiçã.o da emenda. » era far.ulta.do pa.ra elaborar seu pa.1•ecer e o 

O orador não incluiu essa disposiçã,o em fez, creio, sem prejuízo dos deveres que lhs 
seu substitutivo por mera recreação, mas competiam. 
porqua ouviu do seu illustre collega, Depu- Chan\a.-se a. isto um parecerelectrico. (Riso) 
tado pelo Estado do H. i o, Dr. Erico Coelho, A applica.çã.o da electricidade nestes dom i-
que eram cobrados emolumentos por esses nios exprime. ptmso eu, uma. tal ou qual ra.
documentos ; e quando, em 24 do mez pas- pídez ·de processos. Ora, esta. póde provir ou 
sado, o .orador se occupou com o projecto em do umacediL capaci.ln.de de trabalho. que á 
discussão, apresentando seu substitutivo, ao mai11 pat•a recommendar-se do que para. ser 
defender · es~a. disposição, deu·lhe o Dr. Erico censul'a.da., ou então do imperio de circum~ 
Coelho o seguinte aparte, que recommenda. sta.ncias que determinem o açoda.mento com 
a.o tachygrapho J'egistt·o, e contra o qual desproveito para a. obra, que M'lim set•á. im
não protestou quando foi o discurso publi- · pai.'fei~, visto que· as pt•essa.s são, em regra, 
eado no Diario do Congresso de. 30 mesmo inimigas da perfeição. 

Si eu tiver, como relator, a liberdade es· 
piritual de escolber entre a.s du;~s hypothe
ses, declaro a V. Ex~ que prefiro franca· 
mente a primeira.. 

mez: 
«0 SR. ERICO CoELHO- Não foi por ter 

lido esse profe~sOl' que introduzi esta âisposi
ção no meu p:rojecto, mas por· saber que se 
está cobrando por attestado de vaccina não 
sei quanto de emolumentos nas repartições 
federa.es.• 

Não podia o orador duvidar desta. affirma
tiva. 

Nada anima o orador si não· a sinceridade 
de suQS convicções e o desejo de collabora.r 
na confecção da. lei com as contribuições, que 
sabe são por muitos applaudida.s, accrescen· 
ta.da.s ao projecto, cujo principio capital-a 
obrigatoriedade, tambem defunde. 

Deixa. o. tribuna, porque só tetn da tratar 
do art. 8° de seu substitutivo, e na 3• 
discussão renovará o seu substitutivo, que 
espera ainda. defender. 

O Sr. P1•esi<lent.e - Continúa a. 
discussão unica. do pare.cer n. 121 C, de 1904, 
sabre emendas olferecidas na 2• discussão 
do projecto n . 121, deste anno, do Senado, 
tornando obrigatoriiLS em t~da n. Republlca 
a vaccinação e revaccinação contra a vario la, 
além daquellas acercu. du.s qua.es a Com· 
missão de Orçamento já dot•a parecer. 

O Sr. David Caropi8ta-Peço a 
palavra. · 

0 SR. PRESIDEN'l'E - Tem a palavra O 
nobre Deputado . 

O '8r, David Oaropieta- Sr. 
Presidente, tivo a hom•a de relatar os pare
cOl'CS em debate. Como V. Et. tõrá visto 
pelos fundamentos em que se basea.m, não 
aaria. justo attribuir-se á. Commissã.o de Or-· 
çameoto o proposito deliberado de eliminD.r 
ptol' gro~so todas as emendas ao projecto que 
ltouvessem de ser submettída.~ ao juizo da 
Commis:~.io. 

A urgencia do a.ssnmpto impunaa. e a na.tu· 
reza dl\8 emendall permittia a celeridade de 

• 

Não quer isto dizer quo l'epute escoimado 
de defeitos o trabalho da. Commi.ssão; deve 
tet-os,sem duvida.. Mas prefiro acl."editar que 
são eUes um resultado das contingencias que 
tem o trabalho humano e não uma conse
quencia da. clectricidade de que foi atacada a. 
Commissli.o a que tenho a honra. de pertencer. 

Pol" outro lado, occorre lembrar uma cir· 
cumstaucia. conhecida que diminuirá. de 
muito a a.ppa.rente celeridade do trabalho 
em questão. 

Sabe-se que todos os Deputados prestam · 
sempre a mais religiosa e profunda attenção 
a. todos os discurso~ que aqui são proforidos 
.,obre quaesquer assump~os (riso) 6 que no 
dia seguinte ~ notoria. a no~sa. ao:trreguidão 
em ler demoradamente no I>iario do Co»· 
gresso o que ou viramos na. v espera, medi
tando sobre as medidiLS propostas. Ora., a. 
diseuSllão do projecto sobr e va.ccina.Qão obri
ga.toria. tem sido a mais longa da presente 
sessão o as emendas apresentadas foram lon
gametüt> justificadas por seus autores e devi
damente publicadas . Assim sendo, é claro 
que a..Commtssão de Orçamento jii. conhecia 
ta.es emendas muito antes do momento em 
que sobre ellas teria de se pronunciar. . . 

Reduzir a poucas linhas escripta.s o estudo 
de ha muiio feito, não é precisamente um 
trabalho herculeo qua demande grandes can
seifas e deworada. t>. ·~cuQão. 

Serve esia. expliõã.çào preliminar para 
isolar a Camaro dos elfeitos porventura :per
niciosos de um supposto t rabalho electrxco. 

Passo agora a. ter a honra e o prazel" de 
responder ao nobre Deputado que aca.ba. de 
deixar a. tribuna, onde com tanto brilho de· 
fendeu a emenda que apresentou. Fazendo 
gr,mda questfi.o do modo de en,ender a pa
lavra-nao-pelo modo pelo qual está collo- · 
cada. no pa.recer, S. Ex. diz ignorar si _:a. 
Commissão a,cceitou ou não a. emenda. Nao 
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ha razões para duvidas, tanto mais quanto já Estudando um dos fundamentos do parecer 
. se disso que a Commissão rejeitou por com- quanto ao fornecimento gratuito ua lyrnpha 
pleto todo o stook de emendas apresentadas, va.ccinica aos Estados, em vü•tude de djspo 
no qual se inclue a de S. Ex. Estão expros- sição de Jei que subvenciona o instituto desta 
sos e claros no parecei' os motivos que de- Capital, disse o nobre Deputado, Sr. Doria, 
terminaram esse procedimento da Oomrilis- que essa lei era a do orçamento do corrente 
são; O nobre Deputado fez as melhores I'e- exercicio, e tmtando-se d.e uma lei annu::t, 
ferencias á classe dos juristas, rol'erencitts era possivel que.outros exercicios não fossem 
que, com prazer, eu fa1'ic~ extensivas aos dotaclos con:i a verba precisa, e, assim. dei
medicas _em geral-e S. Ex. desejaria que se a.ppar>ecerht a g-ratuidade d.o fornecimento. 
1izesso -um codigo de vaccinação. E' umà 
questão de· moda; poder~se-hia fazól' uma Coniprehende-se, porém, qtin, havendodo· ·a hção Ol'çamcntaria. na actüalidade, em qüe 
a vem a.·· a vaccinação é facnltativà, seria imperdoa-

.· O .Sn.. Robn.wm~s DORJA - Perdão, eu vel descuido !lo Podor Le~islativó supj>rh1).ir 
disse que pal'ocia haver desejo dn se fazer essa dotação quando jüstatncilte uoniinasse a 
'\lffi codigo de vaccinação, ma.s não que cu o obrigá to Piedade . . 
desejasse. Demais, o inconveniente notado pelo no-

O SR. DAVJD CA:tvrPIS'l'A- Si ha tt~l desejo bre ,Deputado não ficaria olin:iü:iado com a 
-teremos o codigo d~ vaccinação coul.ra a medida que propõe. 
variola, outro codigo relativo <í. peste bubo· Si decretassemosem lei perniariente a grà· 
nica . e outros mais, referentes ás diversas tuid.adc do fornecimento da Iympha o d~P.o,is 
molestias · negassemos verba nos orçamentos para mau-

Será; sem duvida, original esstt codificação ter essa gratuidade, fica.riamos na mesma 
ge1•al. situação que o nobre Deputado imaginou. 

Disse S. Ex. que o parecer da Commissão 
rejeitava a emenda porque ~ntendia que a Crear-se-hia mn serviço p~wa cuji exe-
vaccinação já era gratuita e, por conseqnen- cução não disporia o Govei'lló dos Iiecessa· 
cia, não lia. via. necessidade de estarmos a r e- rios recursos· 
petii' que essa prnvidencia devia ser tomada Sendo, pois, gratuito o . for~ecirriento da 
pela mesma fórma que até aqui; mas accre- lympha e dando . a .união cil.l)al desempe~lio 
scentou s. Ex. que, não havendc:> incouve- a esse serviço, pal'ece quo .não. ha. nócessi
Iiiente na i'epetição, não sabia porque a Com- dade de sererü fundados institlttos em todas 
missãb era contraria á emenda, simplesmen· as capitacs dos Estados... · 
te explicativa, como é. , O SR. RoDRIGUBS DoarA-A emenda que 

Or~, senhores; si a vaecinação, que não é apresentei não é nesse sentido: 0 que quero 
pl'esehtemeilte obrigatoria, já é gratuita, é que 0 fornecimento de lymplla. aos Estados 
acredito qu~, de futuro, da prop.ria obrjga-
toriedade decorrerá a gl'atuidade, porque seja gi'atuito. 
não ê crível que o Governo, que já. possúe O SR.. DAVID CAMPISTA:-!~ qtié é q\teo 
uma repartição publica que, sem cobrar Governo estd. fazendo? Basta obedecer á. lei 
emolumento algum, vaccina. a quem quer que já. o:idste. Nao ê pi•eciso repêtil~a. 
ser vaccinado, vá, depois de. decretada a 
obrigatoriedade da medida, cobrar uma taxa U.rvr SR. DEPU'l'ADo...,..Mas por cmquaiito 
a toda a gente. seria essa uma medida não são O.$ Estados que custeiam este sei;viÇo. 
autorizada, aliáS; no projecto de lei que dis. O SR. ·. DAVID0AMPISTA-Será' uma quos-
cutimos. tão de gosto dos Estados do despeildercm 

·.Ó s.:R.· .. · .~. 'f~E .. tls.··A .. R.· IO DE.·. S. ouz. A . .:_O P.erisafn. en~.to inutilmente dinheiro, porque o facto é qt'e a 
t lei exi.ste e a União subvenciona um iristi" 

<láJe~ê ,es~endera obrigatoriedad(3 a odo o tuto para que se dê 0 fornecimgnto g· ratüito 
tei'i'itorio brázileiro, não é vérdad.e? da lympha. 

0 SR. DAVID CAMPISTA-Sem duvida. U~r SR: D:EPtJT.ÁD0-0 institúto diz que 
,o SR~ B~r.i~ARIO DE SouzA - Shil, porque não póde, qtie a subvenção não cliêga.. 

hâ ,2a d~séussão pai·.ecou que era. postura só 0 SR. DAVID CA.MPISTA-Si prd\'acitunénte 
pará o Districto FcdcNLl.. • a subvenção é lnsufflciente-está. nas nossas 

O SR. DAVID CAMPISTA- O projecto esta- mãos o u.ugmenbl~a. O que o instituto não 
· belece nas !Suas primeiras linhas que« é obri- pôde faze1• é suspender o serviço, porque 
ga toria a vaccinação em todo o territorio da cont.ractou o fo1·necirnento mediante uma 
Républica >>. Da Republica. Brí1zileira, está subvenção que accoitou. Prove· se quo a sub
bem visto, porque não podía. ser de outra venção não. basta e trataremos de n.ugmen· 

· fói:'ma •• • (Riso.) . tal-~ ~i for conven~ete, 
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mz-se que a lei não tem sido cumprida 
e qu~ os Estados pagam · effectivamente a 
lyirlpha de qqe precisam. -

Mas si a lei em questão é viola.da, porque 
não o seria a lei que agora fizes.<:!emos ~ 

Que :riôvas garantias teria. essa _segunda 
lei · ~ - ._, 

o_ SR. MALAQUIAS GONÇALVES ·- Mas é 
possivel que o Instituto não cóti~iga ela.6orar 
quantidade sufitciente de lympha. 

UM SR. DEPUTADO- Seria O caso de au
gmentar a subvenção. 

b SR •. DAVID CAMPISTA-,.- Sim, seria o 
caso ~e augmenta~-se a subvenção, coirlo bein 
dizo meu .nobre culloga. 

Si os dignos Deputados, que são corirpe
tentes no assumpto, entendem que a quantia 
de 18 GOntos ~ muito reduzida, elevem-n'a a 
50 ou 200 contos; o que não vejo ~ a neces
~idade de mu.iores dispendios com a fundação 
de institl1tos ofllciaes em toda a parte. 

Outra parte da emenda em discussão é a 
que pruhibe a co h rança de qualquer seU o ou 
emolumento relativo ttos certitlcitdos de 
vaccinação ou revaccinação compulsoria~ 
mente feitas. 
_ Declarou o _nobre Deputado que essa parte 

da sua emenda fôra suggerida por uma de
claração feita pelo nosso distincto collega. 
Sr. _Erico CoelQo, de que era cob1•ado sello 
pelos certificados de vacciriação ou revacci-
nação. · 

Não conheço o facto. 

O SR.. BmLISARIO DE SouzA - Tra. ta-se da 
certidão . . 

O . S~. DAVID CAMPISTA:-V. Ex., distincto 
profissional queê, conhece certamente como 
se procede actua.lmonte nosta ma teria.. 

O individuo va.ccinado recobe uma decla· 
ra.QãO do medico encLLrregado elo serViÇO e 
com esta declaração apresenta-se na_ repar
tição . central, noftm de 8 dias, onde·obtem o 
certificado da vaccinação ou revaccinação. 
Nenhum emolumento ou sello é devido por 
taes documentos. -

0 , SR~ THOMAZ CAVALCANTI-O a.ttestado 
não tem sello ~ 

Ú SR. DAVID CAMPISTA-Não tem, não 
senhor. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Qual a lei 
·que o dispensou~ 
. -.0 Sà. DAVID CAMPISTA-Qual a lei que o 
creou 1 

0 SR. TIIOMAZ CAVALCANTI-Ha a lei do 
-sello. 

Ú SR.. DAVID CAMPISTA- Não ha tal. 
Pocumontos dessa nature~a. expedidos ex-olfl-

cio não estão sujei tos a sello, como não o 
estão os recibos de impostos que pagamos e 
que nos são dados nas repartições fiscv,es. 

Mas ainda. que assim não fosse; si pudesse 
crer que o Governo não dispensava a. 
exigencia do sello dos documentos_ prove
nientes da vaccinação, a Commissão de Or~
mento nada teria que dizer sobre o a.s
sumpto, porque não se trata de augmento -
de despeza nem de diminuição de receita. 

Sr. Presi.dente, eu creio ter dadq ao nobre 
Deputado, que fui o uuico a occupar-se do 
parecer da, Commissão, as explicações a que 
S. Ex. tinha direito. _ 

Estando na. tribuna aproveitarei a oppor
tunidade para uma simples explicação do 
voto que vou dar e que desejaria evitar com 
proveito pa;l'a o tempo e para a generosa 
paciencia dos mous honrados collcgas. (Ntio 
apoiados. ) . _ · _ -

Trata-se, porém, de um caso de conscien9ia., · 
que devo revelar para edificação das almas 
o para não subtt•ahir ás condemnações do 
futuro e quiçá aos castigos do presente -,.- o 
nome de um humilde Deputado republicano 
que é,certarnonte, nesta hora e nesta Camara., 
dentre os seus collegas, quem maiores _ re~ 
sponsabilidadeR carrega em mataria. do vac~ 
cinação obrigatoria. 

o SR~ BELrzA.nw DE SouzA- E' v. Ex~ 
mesmo~ 

0 SR. DAVID CAMPISTA- V. Ex. vao ver 
po1•que. Sr. Presidente, fiz parte do Cpn., 
grosso Constituinte Mineiro, que promulgo~ 
umrt das constituições mais liberaes que vi
goram em terras do Brazil. 

d Sn.. BELIZARIO DI~ SOUZA-Das mais tra,Ji .. 
quilizadoras da conscienoia nu.cionàl, porqae 
começa em nome de Deus. 

0 Sn.. DAVlD CAMPISTA- Estimo que essa 
prova. da fé religiosa dos mineiros seja. do 
agrado de V. Ex. 

Collaborei nas primeiras leis organicas 
decol'rentas daquella Constituição e, dmstre 
as leis ordinaeias, votei (lá está nos Annaes 
a prova luminosa dessa. culpa), vo~ei pela 
vacciilação obrigatoria, que é lei vigente no 
Estado. .. 

E eu formava então na guarda. avançada. 
da patrulha radical que viul1a, vibrante 
ainda, da propagao ia. ._ _ 

Foi esso o primeiro attentà.do que per
petrei contra os direitos in di viduaes <l.a liber~ 
dada que, segundo verifiquei nesta discussão~ 
devem snr absolutos e eternos porque de_· 
correm imtnediatamonte da. propria perso-
nalidade humana. Mea culpa. . __ 

Quiz, logo depois, a boa ou má. fv?tllna. 
que eu fo!lsa olovado a um po31;o de a.Ha con· 
fiança no Governo, e a. osge Governo, pót• 
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uma estl·anha. coherenoia das cousa~. coube 
a ta.refa de expedir reguiameato e mandar 
.executll.r il.IJ.UGIJa lei. E et·a essn um Govorn::J 
cuja. ~qmprehensão rlas liberdotdes republi
canas se r evelara. mais tar de nestes actos 
memoravais: o.mparando 11 a11torirlade dü 
chefe da Nação na defesa da H.epubli'la e 
a.\l'iudo_o lar mineiro aos per~oguidos da 
revolta. 

;l1ca maxima culp!~ . 

0 Sa. B ELISAR.IO DE SoUZA d·t um aparte. 

O SR. DA.VID CA.~II'ISTA - Constato um 
a.cto. · . 

Pois bem, Sl'. P reside nte, ·ú sol) o peso 
oppressivo de taes faltas, sob cs~a montanha 
de culpas a. IJ.IlC ligou-me índissolnvelmen~e 
o destino, .9-ue eu faço parée agora, humil
lima fi•acça.o, de um gr1.1po do ooll ega.s aos 
q uaes si diz : «Adn:ün-me q11Q haja dentt'o 
desta Casa. homens que se dizem republi-

. canos e de tlduca.ção repu!Jlica.na. o qu e su 
colloquem ao lado de semel na.nto pt'Ojocto. 

Nós estamos aqui como em dosa.fto. li:' pre· 
eiso quo nos dig(l.m: Ni\o somos uma. maioria 
inconsciente, que recebe o acccno tio Cat tcte 
pa ra sacrltlcar a liberda1le indivíciuo.l. » 

Fa.ço parte agora do uma Camara q1.1o, ou 
-vota.1•á contra. o p ro.iecio 0 11 será uma. Ca·· 
mara ... quo se suicida~ nõ.o, que set· ~i umu. 
Ca.mã.ra do . . . cad:w eres, uma C:~.ma1'a. mal
dieta.! 

E tudo isto foi dito, com protesto da. Mesa., 
e m nome e por defesa do principio intan
gível da liberdade espiritua.l. 

E', como se vê, uma liberda.do quo cxcom
m ungl}, uma. liberdade de coosciench~ quo 
tem tambem o seu inrleJ; onda hão de ficar 
ioscriptos todos aqnc\los qne sa pe1•rnit t ir•om 
a. ousadia de peos01.r de modo diverw do que 
pensam os sous apostfrlos a.c tn.:J.c~. 

O Sn.. BA.n.no:H. LIMA d :i. um a par to . 
0 Sn.. DAVID Q.Al!PISTA-H' o que estou fa

zendo neste momento e ped indo lice.1ç:J. pa.r a. 
não reput!l.r-me ca davCl·, nem IUlldic&o. 

Nós violamos nos outros a. liberdade cspi· 
· r ituaL .. de morr erem de variola., mas t i· 
ram;nos, em compensaçõ.o, o propt•io direito 
de subsistirmos na. vida. moraL Uma libet'
dado q ne amaldiçoá contra uma llberdade 
q ua vaccina . 

O SR. BARBOSA LIMA. dà; Uill <\p arto. 

0 ÍlR . DAVID CAMPISTA - C!'GiO que ainda 
ha. nesta. Casa. a. liberdade do dize1·-sa o q ue 
se pensa, respeitado o Regimento. A~ hoje 
s e a.fflrmava. que· ninguc m espont t\aea.mente 
viera em defesa. do projecto. 

Fa.l-o agox·a. um ob.scut·o Deputa1o (não 
apoiado~ ) c nã.o se lhe dar o. lii.Jerdado ospi· 
r i.t nal dizer <tne não (\ a.índa. um cada ver. 

Sr. Prc~idonto, o Senado da. Rep ttblica 
deve reputar·se a estas hor as e paril t odos 
os c (feitos uma. in>tituição m <.1rta. Lá. teve 
iuie.io e •I.C~ primeiro foí votado o p roj ecto 
aqui tão malsinado. 

Si o pt•oject o em d eb<l.te constituísse rea.l
meute o monstruoso nttenta.do que se diz, 
n ã:o se comprehenderia bem q ue um Depu· 
lado siuceratiienée c insu~p1litaruente repu. 
blica.no, I'E1Pl'esootante de uma região do 
Bra.zil tão cheia. das melhores t radit;ões das 
.nossas liberd!l.des, região onile não t eve en· 
trada a suspensão cbs garantias coustitucio· 
naes nos ciias tenebr osos da Republica, não 
se compreheuderia b~m. repito, que esse 
Deput a.do, em vez de promover a. revogação 
da lei q_ue vigor a ha mais de doze an,nos e 
sem p1•otesto& em Minas, _quizosse aQ:ora 
estcndol-a t\ todo o terri"torio da Republico. . 

E' que aquillo que par a. nós foi um bem 
n1io póde p1ra os Olltms constituir um ma.l. 

1!:' ~ue a. noção que po:!Buo dos direitos ln
divid uaos não ú diversa. da f!UC dellcs deve 
ter u ma verdadeir a democr acia., que já. se 
não crnbu.la nas theoria.s tã<> frageis dos 
direitos i.n natos e a bsoluto• nem na subot•di
nação completa dos interesses coHeclivos a 
ess~s entes de r a.zão que a realitiade da vida 
social de~fcz corno o despertar desfaz um 
sonho ,. 

E' ainda que a scienoia. social envolvida. 
a principio nas grande..; syntheses r~ligiosas 
ou theolo~ica.s dellas desornba.l'<\QOu-se pela 
obser\'a ()ão 1lus phenomenos da poll tica e 
descobriu bases, cam a.das m ais prufundas 
1•ara o direito e pa1·a a. moral quo Cl'&lll 
antigamente p l'ioaipios eternos o . a bdOlutos, 
E' o que .Ju~ta.man te diz Do G1·eoJ' .•• 

O S1t. Bt..RUOSA. LtMA.-Utn positlvMa.. 
0 SR . D AVID CAMPlS'l'A-Niio é positivi~ta. 

Nã.o e, pefo m onos, comtista, comquanto 
soja hoj e necessa.rio distinguir em Alig usto 
Com te o Com to antas da. cri~o o o Com te depois 
da crise. Ao que pa.rece, conhece·se o valor da. 
doutrina pela dat u. da cri.oo. 

0 SR.. TnoMA.Y. CAVALCANTI-V. Ex . co
nhece ambtiS as pha.ses 1 

0 Sa . DA.vrn CAMPISTA-Ah ! não, senhor, 
cu sou do uma lg norancia. profunda nestas 
cousa.s ... 

0 Sn. . THOMAZ CAVALCANTI-Ma s está ci
tando. 

0 Sn, DAVID CAMI'IS'ra-Queira, V. E::~t .COD· 
testar o que digo e disser qu an to li. doutrina. 
O VOl'GffiO~. 

O SR.. Joio LUIZ ALVSS (ao Sr . . Thoma; 
Oavalcau!i)-Entã.() a Iiberdode de citar ftc~~o 
monopolisad:l. por V .. Rx. e pelos que eom-
ba.tom o JWojec to ? · 
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,:· O SR. DAVID CAMPISTA.- Esta questão de 
.PQsitívi:>mo t~m o pPivilegio dA e::~~:cit.:u• pa.i 
xões e determinar intolerancia~ . Sou um c!· 
dadão pacítloo c rleixo-n, por isso á ma,rgom. 

O Sn. DARnosA LlMA-l~m todo o ca.so, p!l
ciftco que <1 fOI'\·"' nos quer dar a vaccinação. 

·OSR. DAVID DAMP!S1',\.- E' quo entendo 
tra.lar-se de uma lei. u8 pro&ecção, como. ou
"tros podem entender o contrario . 

. . Mas, Sr. Presidente, a díver·geacia quanto 
â. comprohonsão dos direitos individuaos é 

· fundamental no a.~surnp to qtle IJOS preoc
cupa.. 

Que foi, na verdade, que se apuróu do toda 
a. discussã.o que se tl'a.vou, discussã-o que tevo 
por vezoo um tom a.paixooado,que, creio, não 
estou dando ás minhas palavr&s ~ 

Quanto â. doutrina.. · ~ parto a divergencia 
de theoria.~ scientillcas, divergeocia.s de quo 
nenhuma. sciencia [lSCapa, o que ficou vet•ill
cado como rasulto:lo do~ fn.dos é que a va.c
cloa. immunisa. 

Con testações e divel·genci:~.s são a pa.!•tillla 
comro.urn das sciencia.s, Jnosmo dttquellu.s 
cujos aliaerces parecem ioabalavcls. 

Li h a. pouco uma demonstt·a,-:ão desse facto. 
Por exemplo: o numero de P<U'alletaa que 
de um ponto se pode traçar a uma. l'Ccta é 
igual a um na geometria de Eucli<les, a. zaro 
na de Riamo.nu c ao infinito na de Lowat
cb.ewski . 

0 SR. B ARBOSA LIMA dá. Um apa.l'te. 

o. Sa. DAvro CAa1P1STA-Não importa. Ci· 
to di ver;{encia.s para. mostrar quo ello.s cxís· 
.tem. 

Tomo um axioma como aqui se tomaram 
outl'os em m!l.teria. medica. c IIIOstro que con-
testa.çõeij existem. · 
Divergencia.~ nã.o a.nuullam a scien~;(l.,l\em 

em um nem em ontrú caso. 
O pt•oprio movimento da. terra foi ultimn.

mante posto em l itígio. 
Na da. mais existira si toma.rmos qs di ver

gou e ias scientificas p'll';l oppol-as ú. ac('.ão do 
Estt~do . A Iiborda.de será uma fa.nta~ia por
que a sciencia a.cceita o determini•mo e•11 
seus domínios; a egua.ldu.de dtlSappaJ•ece rú. 
porque a selucção e o progrP-aso baseiam-se 
iustamente nas desigualdades natU1'i.1es e ad· 
quiridas; a fmtl:'rnidade foi morta nos cllm · 
bates impiedosos do strt<ggl~ fo'r life . E' o 
universo c1ue desmorona. 
. Mas não é este o aspecto da questão <"1ue 

mais do perto nos interesst~. n.gorll e, stm, 
para nós quo legislamos, a sua face jur!dloa, 
constituída. p~la antU.hese fol'çada. que ~e quer 
esta.belecer entre a. acç!io coeroit.i v o. do Estu· 
o a liberdade espiritual d a cada. um. Eu te· 
nho a liberdade espiri &u&l de n:Lo cro1• nas 
vantagens d l\ YMI.)iDil- jennerio.na e entretanto 

V ol. V 

o Es~ado compelle-me á. vaccinação !ob o pr e· 
t exto de fia:trem salvaguardados uus tantos 
interesses colleccivos que se prendem(~ S:J,lu
brld:~elo publ ica.E' então a sciencia. official q úe 
St me ·j mpõe. :.{as qne vem a ser es;a, sc!
eucia. official qae passa tl.agellada por tantas 
iL•oniM1 E' a. doutrina que uma. autoridade 
escolhe do prefereucia a outras pal't~. confl.r · 
mar com ella sua acçilo e obrigar a. outrem~ 
Mas, sondo assim, a sciencia offlcial é a pro. 
p1·ia ossencia d1 administ1·açíio publica em 
t oda a parto. · 

E' olla quo julga nos tribuna.Qs ; ô ella. que 
nos impi'íe urn de.~erminado typo de navios 
de 'guorra, de à rmamento. 

UM SR. DEPUTADo-Que faz e conomia. po. 
litica. . 

0 SR . DAVID CA~fPISTA-Sim e que faz 
eogenhnria na administração. 

A proposlto, dcvn lembrar qne a. evolução 
da engeoha~·itt entre nós, m~ sua. face lloje 
mais em voga. e applaudida., muito so pa.l'ece 
com a.quella evolução do direito de que na 
tribuna se ftlllou. 

Que era uma avenida aqui na. Capital da 
Ropuulica. ~ Um portão para. a rua ; olhando
se ~ara dentro ver-se·h uma longa tUa de 
casl!lholas com um~s gamellas á. porta. e no 
centro uma regueil':\ (Le agua. ímmunda 
constollado. üe espuma de sabão. (Riso) . 

Vcit1 depoi~ a influencia dos· messieu1·s, 
como no direito. Soube-se que n a capital do 
mundo houve um Mr. Ha.usman, quo por 
signal foi b(l.!':Í.O, c que cons~ruira vias pu· 
bliclLS c~paçosas , ladeadas do arvores, hygie
niOiiS e magníficas . Mttitas foram desenha· 
du..'! como raios de uma. grande estt·olla.. 

Scrviu-no.i o exemplo, o ah i está. como 
fizemos engenharia. inaugurando o eixo da 
noS-'111. a.vcnida. (1·iso) h;\ poucos dias. 

V;\lou-nos a scicncia. olllca.l. i\·h s tudo o 
quo essa scienein. impih ú tlecretado em meu 
nGmc, como povo o e:mcntado com o mou 
u inheiro, como contribuinte qno sou. 

Mas eu tenho a lib~t·dade espiritual divor· 
Sl\tnente. 

O Estu.do respeita-me essa liberda.de,quan
do ella. se exerce nos limites do metl fôro 
intimo; mas, quando ella. se manifest a no 
mundo exterior por uma rn3istenc1a. á 1(111 
em que não cl:'eio, a autoridad<) compelle · 
me á obediencia. 

O Estado não me póde impor urna crença , 
mas ·impõe-me um devei' legal que p6di> ser 
contrario ás m iniHts crenças. 

A Constituição garau ~o plenamente a li~ 
be1·da.de de consciencia. em materia. de r·e
ligiã.o a perroi\te a. livl'e pratica da cu ltos e 
ri~os- com a. limit-'lç:.'ío da.. moralidade pu
bltcl\. 
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Ora, um indivlduo pertenc~ a uma seita numero de lais,.-.mas ainda com outros at•
que lhàS impõe a cerimonia. ftmebre de ban· tig~s da propria Cons1ituiçã.o. 
quetear-sa no <iemiterio ao lado do cadav!lr. Eu pertenço, por exemplo, a certa escola. 
Ha cscandalo ; um tal procedimento oifendlil philosophica e sou partidario de uma. dou· 
a moral, dizem. M:.ts a IDOJ'al não é absoluta. trin:1 sociwl quo condemna a guerra e con
Que lei a define 1 Nenhuma. A moral é re- demna. os exerci tos permanentes. PGis b~in; 
lativa no tempo, no espaço e nó proprlo in- desta vez é a propria-Constitu ição que viola. 
dividuo. a minha liberdade de consciencia obrigan-

l]r:ii perfeito cavall:)eiro, incaPaz da menor do· me ao serviço milita.r. 
-indelicadeza. nos actos da. vidil cortnuum, O Estado não ·tem o direito de expor a. 

jiOtÍ.e ser capa.z das mais estz>ondpsas pa- minha pello á lanc~ta. do vaccinador; mas 
ti farias eleitora.es. Relativida.de frequente obriga.-me a expol-a aos golpes do udversario. 
das conSfiS (ri:ros). (Muito bem; muito bem.) 

Demài~, uma religião 6 sempre um corl- o SR. rsrQao LEITE-Não a poiado; V. Ex. 
juncto de tres elementos : um dogma. -um11. póde não stibmetter-sa em virttide do a.rt. 7.2 
explicação, uma theoria do rriundo; uma da Constituição, § 29. 
moral, quo daquelle decorr-e, e um cuHo. 
Quanto ao dogma,oEstado não tem sobre alle UM Su. DEPUTADo-Essa. liberdade seria 
acção; quanto á rnill'al e ao .culto exercidos pumda com a. perda do d.ireito de cidadão . 
no mnndo exterior, o Estado pode intervü· e o Sa. DA.vm CAMI-ISrA-V. Ei!:. ouve qual 
iiitôrvem. Ne>te caso, porérii, a liberdade re- o preço dessa liberdade. Demais, a Consti
ligiosa ficou mutilada. tuição diz que «os que a.Uegarem üiotivo de 

A religião é um todo que deveria estar crença religiosa» para isenção, etc. 
fór:1 da acção official; assim não e, porém OriL, não é em virtude de m•ença religiosa. 
11orque o Eotado intervem em uma das que eu não quero servir; é questão de escola, 
p3.rtes. de doutrina philosophica, de liberdade espi· 

Um individuo pretenrle casar-se, ao mesmo ritual. 
· tempo, com um certo numero de mulheres : Diz"se, porém, que é um caso de patrio· 
questão de crenças. E' f<~,cto conhecido, tismo; que a defesa. da patria é um supremo 
mesmo em paiz cujas instituições r,olíticas dever. Mnito bem. Mas, senhores, si eu sou 
são semelhantes ás npssas e onde a hberdade um cerebro occid~nta,L povoado de a.ltruismo; 
espiritual !oi invocadá. si a minha noção de patria é menos egoista 

Não o poderá. fazer. Mas onde está. na do que aquellà que a límita ás fronteiras 
Constituição a ublão monogamic~ como cou- territoriaes I 
dlção dq cli.samento legal? Em parte alguma; Mas si a minha pa.tria. !lU a estendo pala. 
o quo lá est:l é, pelo contrl\ol'io, a liberdade humanida.de em fór'a, govemada pelo amor 
l'Giiglosa. . · e pela ordem e inspirada. em Uma. fraterni-

Mas estll. no Codig-o Penal, que puno a poly- dade que me impede de matar a outzoem f 
g!i.mia. . . Quer iiStO dizer que o Codigo ro- Não póde, dizem·me. Ah 1 mas este paiz ~ 
striage ·uma. liberaade cori.atitucional e que, o p:tiz do - não pódo. Este .«não pód!l~> ~ 
portanto, 6 o codigo contrario á. lei í'un- a crystallizaçã.o da. democracia indígena. 
da.Iileilta.l. (Risos.) De que va!Gm então as m!nhas cran
. E' verdafie que a Constituição estabelece ças, esta escola a quo pertenço 1 • .. 
tu.inbem qüo riinguotil póde ser obrigado a O Sa. BAil.BOSA LIMA-De Tolstoi. 
fazer ou deixar de fazer alguma coilsa siilã.o 
ein virtüde tlii lei, e o C<ldigo é uma lei. O Sa. DAvw CAMPISTA-Não. de August o 

Mas que estamos nós fa.zendo em mataria Gomte. 
de vaÍllliria.ção ~. Uma. lei. . . . _ E assim violti, a Constituição a minha li-

Diz-se qlie será uma lei inconstitucional. herdade espiritual, sendo qn.e, de accordo 
Que artigo da Constituição o:trenderã. essa lei? com os princípios da minha seita, a philó
lj'enhlini que especificada.mente garanta a sophia. pratica é a parte essencial, a. ra.:z;io 
liberdade espiritual na amplitude que se lhe de ser de todo. o systema. Mas não mo dei
dá . . Atl!rma-so, :porém, que é o art. 78 que xam agir livremente. 
se oppõe á lei. o art. 78 é o grande ~toch Ha outro artigo da Constituição que será 
das liberdades indeterinína.das gat•a.ntidas por violado, a.o que parece, pela. lei em projecto. 
u.taca.do. E' esse artigo que entral'á em con- E' o que estabelece a liberdade de pro
fiicto Mm a. lei que impu:~:e1' a obrigatorie fissões. 
da.de da vaccíuação - visto que dl1 a. toda Ol'a., temos diariamente nesta Casa o ox
gento o di~eito de não eret• nella. Assim amplo do a.mor que votamos á. malsinado. 
sendo; d fa.cil demonstrar que esse artigo en- sciencia official e a. certos pt•ívilegios que 
tra em confiícto nã.o sómanto com bom ella co:nrero, 
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Alli .está. con~tantemente a . exhibição dos determín:~.da.s condições, c póde punil-o no 
symb!>lu~ do privilegio scientttlco. Quando caso de infracção. 
Sl(l)~mo!i a tribuna para. criticál' a sciencía. A coerÇão é, c01ilo se sabe!, lima. dílS .ba.ses 
ofllcial , e :prêgar a Hberdude de profi.s;õcs, das sociedades organizadas. Não lH~ Iib~rlla.de 
gesticula.mos com as llliío.g em que brilha o sem 1ímiínçõ~s . .Tomo-~e o e~_emplo do uma 
symbblo do. p~·ívilegio que a scienoia official qual<1ucr Que coinpr<ihende_ var'los aspectos e 
nos deu, (Apoiadas,) ver-se-llll. que a. limitação ed.ite . 

Ahi eãtão oS Ii:ledicos com il.S si.tas esmO· - hilagino·se. que ou quero f tiildar uma fà.· 
tã!da.S, os juris,as com os seus rtibls, os en- brica. de rlynamite na rua do Ouvider, ood&
genheiros civis com as súas saphiras e os en• por.llypotllese- sou proprieta.rio . ..:Não pOde~, 
genheiros militar<lS com a sua turqucz.a es- respondem-me. _ 
troUada. . Mas é a liberdade de trabalho, a liberdade 
u~r SR. DEPVTAno-Os bac)Hl.l'ei.s com profissão, ele coromercio, a tttilizn.ção da. 
b. minha pL'Oj;ll'ied<\de plenamente garantida 

ru 111. pela con~tHtiição . · 
O Stt . DA vw CA:ttíPisu-Peri'eitámente; ·• h · · d ã t « Níí.o pO,lc » J?orqtte se tru.t~ de uil'l perigo 

J"' eu me av1a mcluido,apeza.r c n o raZBr Mas uma f•b!'ica do dy·m~mitc nfio ó doJti· 
rubi.. · ·• 

Alêrri .de tti.~o. Sr. Presidente, esta nada ll explodir nem es\{~ provndb que ella. 
que~t~o de . li~i'dade ]iroflssloii~l jã tem si.do farã mal aos vizinhos, assim conu não ha. 
decldiua pelo poder competente pat'l~ a 1!1· certeza <lo que nm individuo são possa vir a. 
terprotàQã.o éonstHucioiii\l por meio de jul· ter.va.riola. Mas « oão póde », porqull ntio ha 

a.d . de set• dopois que a (abr. icil. explodir ou quo 
g os. • • produzir o mal que se a fará. fociJ!l.l'. 

0 SR. BE:LlSAIUO DE SOUZA- Mas alguns M~~ então ó 0 CéiSO do individuo s1io quo 
em desaccordo. queremos vaéoia1.r compulsoriàtnen ~e . O ÜJ.-

0 Si:t. DAVID CAMPIS'l'Á-Nenhúni. !.liVidilo estf~ bom, esti são, a. suá Sil.U!le não 
O Sít. BELISARIO DE SOUZA.-0 Dr, Vi- prejudico. a ninguelli O elle pórle não ter 

veiro.s ele Cn.stro om todas as suas sen- variolu. .. Não quer vu.ccinu.~so. « Não póde », 
t .respondo eu agol'a, porque não so ho. de v a Cl-
enças. cinar D individuo depois quo tiver bexigas. 

O Sn.. DAVID CA~ii>iS1'A-Todàs teemsido Vacctnar um bexiguento é chover no mo-
réforina.da.s lhildo ; vacoina.-se o são. 

Ú~l sn. DEPUTADo-No Rio Grande do sul o Sa. BAR!JOSA LIMA-En tão teremos iÍe 
oxlsts pltmil. liberdade protlsslona.l. ser vaccinadD.~ oppo1•tuna.mente cont,r:~. :~. 

O SR. PAVJi) CAMI'ISTA-Qlirn:n tiltcJ.•p.rek\ paste, a. diphteria, etc. 
a COU\Ifiltülção Federa.! nito-1! o ltto Grand9 do o Sn. DAVID CAM:PIS'i'A-l'•H\o, sonhar .•• 
Stil ; é O pqdOr jtilliciariu, a o 8 Upl'Oln0 'l'l'Í- O S!t. BARB OSA LIMA-OU isto ~ uma con. 
bun~~ol Federa[· sBqJioocia loglca ou não sei lila.ls o riue ~ 

O Sr. Dr. Viveiros do Cast1•o n5.o é o poder logica.. 
judicia.rlo, é membro dosse podot•. As suas 0 SR. DAVJDCAMPISTA-Não é essa n.logica 
sentenças não fot•am doflnittvus o a juJ'ispt'U· dos paize.~ civiliza.do,J que tecm vMcinacíio 
denota. firmada 6 contra.l'ia. ás suás seu- obJ.•igatot•la. contra. a va.riola. e a não t,eem 
tença.s, contra. a. peste, ek. 

Assim, a. liberdade l)rofissiona.l não tem a E' 0 quo se dtt na França., por exemplo, n. 
amplitil<le que se lhe quer dài·. patrià 4os «Dirottos do htlrrJGm e do cida· 

o Si!.. Isibn.o Ltúi!i-0 futuro noi-o dirá.. dã.d1> e que não doixa de ser úrri paiz livre . .. 
O Sit. DAVU> CAllriST..I.-0 futuro 'l Pois 

agua.rd~mol·o. . . . . . 
Ha. )6. quMl quinze nonos Q.tül viveinos sob 

esse regímen assim interp~etD.do e dclle não 
nos voiu inconveniente algttom. 

Nenhuma. nação do mundo tom o. a.bsolut:~. 
liberdade de pr ofissões e 1111. nações no mi.mdo 
que 'eem progredido, creio eu. (Riso .) 

A liberdade cspil'itual-eomo se cstti vendo 
-tem limites na ]lL'a.tica, na. sua .aoçã.o no 
meto social. A lei pódo obrigar o individuo a 
agir ou deixar de agir de certa fôrma. e em 

0 Sa. BARBOSA LIMA - Por que não cibr 
tambem a Jngla.tel'l'a e a Suissa 1 

o Sa. D AVID CAMPHii'A- A iiighi.terra dá 
os melhol•es exemplos de tyranla ein tüa· 
teria de hygicrio pii blica; possüe leis oppres
sivàs, comquanto alia - pL•ovisorlamente o 
para. os o!l'~!tos !lo prP,sonto do bate -soja o 
m ... dclo dos paizes livres gra.çus á suspensão 
da. va.ccioaçã.o ol.trigator·ia.. 

O Sa. BAn.nosA LlMA--Como ó provfsor•ía.· 
mente a Fra.nça. e foi a Suissa. 
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0 SR. DxviD CAMPISTA - Na Suiss:t ha 
cantões em quo vigora. a obrigatorieda.de da 
vaccinação, como I1a Estados no Brazil quo 
a. teern. · 

O SR. IsmRo LEITE---,.Lcttra. morta.. 
O SR. DA.VlD CAMPITA- Si as leis devem 

ser lettra morta, melhor é S\lpprimir-se o 
Podar Legislativo. 

0 SR. BARBOSA LuÚ .. -Apoia.do. Acceito a 
.idéa da. suppres.'iã.o porque é da.d<J. de todo o 
cora.ção. . 

0 SR. DAVID CAMPISTA - Muito obrigado, 
mas peço licença. pa.1·a uãu !lcceitar, apezar 
de p:~o~tir a o{ferta de pessoa. tão d!süncta 
pelo ta.Lento e pelo caeacter. 

0 SrL BARBOSA LIMA - Não pagará multa 
por isso. 

O SR. DAVID CAMPISTA- Nova genera
lidade, Sr. Presidente, ha ainda argumentos 
inspirados pelo Individualismo, pol' csso in· 
dividua.lismo que, parece, anda em crise 
grave modornamentc. Diz-se que estamos a 
augmentar indeblta.men te as funCQães do Es
tado contra. a boa. doutrina. individualista.. 

Ma.s e facto observado pelos estudiosos das 
scieocias sociacs que as funcções do Estado 
teem vivido em constn.nto augmento em toda 
a. parte. · 

Os orçamentos du..s naÇ~C'ies são disso a. 
melhor prova, Ora, a extensão das a.ttri· 
buições do Estado anda sempre na razão in· 
versa. da livre expansão da. aclivida.do indi· 
vidua.l. 

O Sa. BAnuosA LIMA - Na mz~o inversa. 
do progresso. ( T,·ocam.-o~c apm·te.~.) 

0 SR. DAVID CAMPISTA- Pois OU digo O 
contrario de V. Ex., porqno pvsso compre
hender o progrosso como sGndo co usa diversa . 
- Pos~o ser soeialist :.~, por exemplo, posso 
entender o Estado como não simplesmente 
um productor de seguranf{a - será o extro· 
mo opposto ao individualismo exaggerado. 

. ··.·.·•· 
Outras !111 em que o Estado deve a.rnpa.l'ar 

a iniciativa particular, quando f1•aca, ou sub
stltuil·a, qun.odo não existe. Ha. neste caso 
uma. competoncia. supplotiva. muito fpequorite 
nos paiaes novos. 

Outras a.ttribuições dependem do desen
volvimento da cultura social e do Jll'ogt-esso 
das sciencias que abrem sempre.novos ca.m
pos de acção ao Estado como centro de coor
denaçãos dus interesses· coUectivos. · 

0 Sn, BARBOSA LI14A-E ha O Estado com 
r eligião offlcial. 

O Sn. DAviD CAMPISTA-- Pótle haver , sem 
duvido, como póde haver R.epublica gover
nada por princlpes, etc. 

0 SR, BARBOSA LIMA dá. um aparte , 
0 Sn.. DAVID CAMPISTA- N'ã.o é possivel 

que estejamos a det<\lha.r funcções public38 
em relaçiio a ca.da servioo especial ; enfei
xei-a:! em grupos onde· todas se incluem. 

0 SR, BARBOSA LIMA. - A da relegião é 
capital. 

0 Sn.. DAVID CAMPISTA.-- Não é tn.l, e 
ne.~ta. ma. teria peço a V. Ex. li canoa para 
ser jacobino. (Risadas; apartes.) 

Eu su bmetto-mo a todas n.s classificações 
que de ro.im queiram f~~ozer e ba um a.nno 
a. esta pa.1•tc que não fa.ço outra. cousa. sinã.o 
set• classtftcado, (Ri8adas.) 

O SR. BARDOS.II. LI!IlA- Agor•,, foi v. Ex. 
flUem classificou-se, e, a. meu ver, com razão. 

0 SR.. DAVID CAMPISTA- Nada impede 
que eu prop1•io me classifique. 

O desenvolvimento da acção coercitiva em 
mataria l.le hygiene ptlblica está no quadi•o 
das :~.ltribuiooes necessa.rias e augmeota com 
o progresso das sciencias. Follord Beacons._ 
lield quero disse que o problema social que 
supera todos os outros é o problema de sa.ude 
publica.. Disse-o um tllho da line Inglaterra., 
deS.<:ll. Iug latel'ra tantas ve~ invoca.,tu em 
ma;terio. de va.cciuaoão ... 

0 Srt, BARBOSA LaiA. dá. um a.pa.rte. Doflnamos a questão em ma teria. de attri· 
buições do Estado. Dizom os publlcistas que O SR. DAVID CA?<IPISTA- Não chegamos 
'tem o Es\ado att1·íbuições necessa.ria.s, attri- ainda a.o periodo positivo da huma.ntdade, 
buições na.tnl"a.es e outras que dependem do estamos nu periodo... ' 
~eio sooial_o da. intensida~o e _p1•ogresso d,a o SR. MALAQUI.AS GONCALVES _ De anal."-
V.lda col!eetlva. Naces~arms sao as attrl· chia mental- -
bulçOes que decor rem da propri:~o -vida do Es-J · 
ta.do como entidade polit ica.; taes são a. se- O Sa. DAVID 0AMP18T"- -Just.a.mente deve 
guro.ooa. interna. e externa, a direcçã.o e ser· ser is~o. 
vloo tias l'elações intemaeionnes, etc. Natu- Dsvo reputar-me um representante dessa. 
1'&611 são as funcoões que, pode:1clo, em rigOl', ana.rchio. corno homem do mau tempo. 
compo~ir á. a.cção pa.rticula.r, nãoset'iam, no D1~ra.m-me uma tribuna para livremente 
emto.nto, :por os~ tão utilments deaerope- exprimir as minhas opiniões, eda.hi aconteee· 
nhadas, como os aervlços de eorl'eios, tele· que ana.rehizo tudo (t·isadas), como .!C está. 
graphos, pha.róes, etc., etc, vendo, 
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·.Em ma.tet•i:t de hygieno, como em outl'a.s, vivendo do tt•aba[ho quotidiano, que pt•etcn
·bil- sempt•a em conflicto as duas thcorias ox- deis pe(tit•-Ihe em nom~ das invest igações o 
tremas : a do laisse:s («i>·c, ktisse:s passer e a desoohei'ttiS scientificas, a.fim de quo de bom 
opposta.. gt·ado se submetta. ás pt·esm·ipçõ~s. cuja im-

Póde ha;ver, porém, uma ter.:-a scnola, qu~ porta.ncia. ignora? » 
aliá.spa.rticipa mais da. segunda. do quo tia Let•oy Beaulieu, que toda a gente conhece 
primeira, e que susGentil. que o individuo e no Bra,zil, e que é um individualista ferre
o . Estado não se exe!uem ; que o direHo uho, diz sobre a acçãC> do E.,tado ·que a pl'e· 
individual tem a sua gat·antia. e por isso a servação contra. certas mo!estias contagiosas 
sua limi tação no direito ! OC!i.ll. · jusWica. a lntcrvenção do ~stado. Em taes 

Tem-sa repetido aqui que a. acção com- casos o applJ,relho coercitivo é de rigót·. 
puls~rla do Eshdo, estabel ecida. no ~rojecto, A n.cção da. autoridade em mataria. da hy
ba. d~ pesa.r sóme~te .so~re as claS83~ meno~ giene publica ~ mestuo um dos pllonomenos 
fa~ote~ldas da. seot te • é, porta.~to: ~~.a. 181 mais const;wte.:~ na. evolução hum:\ na. 
ty~a.nmca. ende~ çada 30" poores e •L>~:> htt· « l'oclos os le,isl<J.dores ·1n t i"' s formu
mildes .. Mas é JUSt_a.mente pa.r~. ess3.3 classes. l:~o\·am cnmo proc~itos rctigív~s, ~ rcgrus dt~ 
que 8!3 fa7.Cm as let~ de protecç.ao . evnd1tct.a índtvidual. as.~im como as leis so-

VeJa.-se o ~ue drzra, no parlamento fr~u- cia.cs quo a su;; oxpel·iencia. ou seu genio 
cez, ~~m _amigo _do povo, L~''? llourgeo~ : fizcram.cuncebcr e, entre cllus, os p1•eceitos 
«o p~mctpa! ohJecto do~ se~ vtç_os d~ sa.1~e da hygiene publica. e privada .:~> 
publt~ 6 ~ lut~ "?>Utla a..> epidemias o tLS A inter venção dit'inn. parecia de tal modo 
molestu\.s tran~miSSive.JS._ . iodisvensavol que os legisl d · n.nt· s 

Ora, qua~~ sa~ ~s vtctun~s P1'CÍL3rtd~s de desrle Zoroast~·o a,té Numa. P~o;/!fo, Mo~~~s : 
taes ~olestt~s stnao os humildes, os fHl.COH, Malwmo·t, depois de nictarnm leis a. seu 
os mJsarav~ 1 ,. _ , povo, t.ivero.m o cLtidn.<to de de.;apparecor 
Co~bater as ~>l~meu~s pot to~os os .motos mrstel'iosamentc, de tal sorte que mesmo a 

ao al~.cr.n~e ~o. ~sta_do ó .defend~t .os .~egun· morte consoli·:lou a sua. obra, couscrva.ndo-lhe 
dos, u pJa.tJCai uma. ~bt a, de •. oh~a.uedado a n.utorld<tdo c1uo d<i a oricrem sobrcuat t" I 
fl·aternal a de verdadeu·a. democrama.>> " ' u a • 

Mq.s o povo conbe<le seu~ intex·esses, dizem, Seria intoresstmte acomp;J.nhar 11 evolução 
e dispensaria tle bom grado a intervenção U.ié nossos dias, mn.s não o poderíamos fa.zer 
coercitiva do Estatlo que qum· sup.IJrir a sua neste discuL·so. 
ignora.ncia.. Em these, senhoJrcs, o Estado póde inter~ 

Mas não é um argumento de agora. om vir. Mas póde fuzeL-o lega.lmen te entre nós 
favor do projecto esse que sustenta. que. om no cll.So o:n qt1e~tão ~ Eis o problema. Affir· 
mataria de hygiene, a. ignorancia. o o dos- ma.-se q_ue não, si quizermos r;espeita.r a. 
cuido não devem servir de barr eira á a.<:ção Consti tutção, que o projecto otreode. 
do Est~o, . . . . .- , , • • J t\. demonstrei que não haverá violação 

Dtz -~a.l~ter · « St nos lun:ta1 m os a. 01? 1 a.1 constitucional. AdmHta.·se, porém, o con
a.os cl!lad?os dos ta. categmy• (os _humlldes) tr ario. Ora, oo nosso regimen, o menor dos 
os ~nefic1os de uma. hy~10no ra.c~ona.~, ~lU defeitos que nma. lei póde ter n a. sua a.ppli
rou~tos oasos a suo. pr?prla ponurLa. 0 • ~m- cação .; justa,mente o do ser inconstitu cional. 
pedtrá de se couformm.~~ c~m os~ pre~ttos Decorre 1lo l'l'gimen que os direHos indi
de~la., ma~, o ~u?, ú .mdt S. gt~v~, ,0 quo, ,.0 1n vi(lnacs e:<llresws na Coastitniç.ão ficam fóra. 
vlltude du. s~~ lo nora.,nma.. d~.stu.s rna.teua.s, e acima da. a.cção viola.dora. da autoridade. 
nlo se chegato a. persuadll-os nem •1 con· A lei inconstituciom~L é nnlla. e insubsiatento 
venc~l-os · . . . de pleno direito. Ahi está. o Poder Judíciario 

A 1gn~ranc~a. ~o po~o ? .~as é ~a.~t·an,t~: tlllO. g<>,ra.ntirá a. .vig!J_!lcin. do.~ clit•oítos decor
, . ~a desc~ het tas da seumc1<1 mo~01 o.~ 9-lat _ rente~~ ua ccm~tttuiçao. 
,{ata:n ~ota.velmente 0 campo da h) gtene • o nosso rcgimen é de poderes límita.dos 
a chtmlca. sobl'etndo desenvolvem-se o poz · · · 
em avidonoin. fa.ctoa numerosos a ignorndog, S:J.ho-,~'" lllli' os El'itf\tlo.l n.tnf.lricanos não 
As theorias pa.steurianas mocliflcaram n the· quizeram ra,tifloar a Const i tuição Yotada 
rapeutica moderna. ; mas .cruailtos estudos pela. Convenção de Phi!adelpllia. a.nte.s que 
reclamam para. serem bem conhecidas e se- nella ficassem enumer;tdos e cxpressam<mte 
gq~amente applicadas ~ Não estamos mais garantidos os direitos da iiberdMe que estão 
na. idade roêdia em que a lepra e ~~ peste no bin de que copiamos a nossa de<lla.r a.ção 
eram explicarias pelas phases da lua. ou pela de direitos. 
colera. divina. · Foi justamcnie para. evitar a. a.cçã.o dos 

i)ra., quo se pretende pedir ao povo, isto ê, poderes publicos contra elles . E' o que ~e dá. 
á. massa onorme elos quo, som situação g&· en 1rc nós ; si esta lei é inconstitucional, 01 
rantlda. saro fortuna., quasí sem &ducaçã.o, quG ~sim pan.~m recorram a.os trlbuna.es, 
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Nlí.o ha. ncc03Sidade de p1•otootos íncendía.- Dizem os sustenta.dorea da. va.cciuaçã:o 
rio3 nem de violencias ; o meio correcto, o faculta.tiva que team por si a. maioria. da. 
recurso verdadeiramente rcpublic<tno c! outro. Nação Brazileira.. · 

Assim sendo, a.qucHes que opin::uu peL:t 01•a, esta maioL•ia. da popula.ção uove ser 
inconstiiucionn.lida!le do projecto são exacta- de novo milliõ~s e um habitantes, si compu

tarmos em •lewito milhões o total da. popu~ 
. roen te os que menos r<Lzões te~m .Pa.ra. laçã.o bra.zileira, porque a f<tlta de· esta tis-
lamentaram os eJfoitos da lei. Uca dU. a. Liberdade de assim calcular. 

Uma lei prejadicial, pol'ém, conforme a A opiniií.o dos nove milhõ•~s se conhece ou 
Constítuiç,ão, é ma.io pn.ra. tomc1·-so, porque 1 ã. t d t -
será execiJLada . Uma l~i 1iJconstitucional, pe os seus Ol'g o na tu•aes o reprcsen aça.o, 

- · ·' ou pelas suas ma.olfestaçõe.~ dírecta.s. 
nao. na o Po ... er Judiciario que $Ub&rahil'à o Ent;re O:l orgãos de expressã:o da opinião 
individuo á. illegalida.d.c que t.lecrctrl\.mos. · nacional, creío eu, deve e.st a.r i1tcluido 0 se-

Nisso está. uma. das vantagens do nosso d ta. ""-•·d d u i"' 
ra~imon politico, um,t medida. d9mooratica na. 0 • que represen os ..,.,..,. os a n .,o 
~ Bra.zileíra. 

que não pódo t•epugnll.r aos bons republicanos, Da.da a vota.t;'ií.O no Senado, eu tenho 0 di-
Uma outra. questão é a. da competencia da rei to de uizgr : a m~tioria dos Estados da Re-

União neste a.-;sumpto de h ygiene. pubiica quer a. va.ccinaÇio obriga.tol'ia.. Ha 
Anl.cs de maior estudo, t'oi essa a unica du- outros orgã.os du. manifestação da opinião, 

vida que tive. Os Estados são oompetentes, como seja, entre outros, a. irupreusa.. 
sem contestação, o muítos decretaram a vac- A imprensa., diz-se, é contraria. ã. va.ccina-
cinaç~o obrigatoria. Pólle faze!-o a União ção obrigatoria.. 
para todo o pa.iz 1 Embora a Constituição não Mas a imprensa. desta. Capital, das mais 
se reth:a. eotpressa.meute ao caso, penso que a. importantes, das mais bem fei tas, não é, en
União é compciento, cumu.lativamenw co111 treta.nto, a. maioria. da imprensa. naeiona.l, 
os Estados. Ella. legisla em ma teria de saude mosmo porque ha. orgã.os du publicidade que 
dos portos, faz convenções Slmita.rias inter- não são oontrarios ao pi•ojecto. 
nacionaes, etc. O S:rt . BRICIO FILHO - Ha um orgão só-

O Sa . BARBOSA. LIMA dá u m aparte. mente f;tvoravel. 
0 SR. DAVID CAUPISrA.-0 nobre Deputado 0 SR. &rr.l ZARtO DI!) SOUSA- Ha. dous; O 

pelo Rio (Jrando do Sul levanta a. questão de Pai; e ·o. G=eta . 
saber-se, no caso de conflicto de logislações, u~1 SR. DEPUTADo_ 1!: a. .Naticia tambem. 
qual a. lei quo prevalece-si a da União, ai 
a do Estado. , 0 SR . DAVID CAMPISTA - 0 que digo Ó 

Nos casos de competencía cumulativa, é isto: a. ma.ioria. da imprensa. desta Capital 
principio de direito constitucional federal não é a. maioria da imprensa na.ciona.l. Tão 
que prevalece a lei da União. pouco não se pódo admittir c1ue represontea 

A Nação, t endo competenllia. para. legislar opinião ~raz:ileira, a. opinião · dos habitantes 
sobre um nssumpto, obriga o Estado que dosto.\ Capital. Não ho. est~~oMsti.ca~ ilo Bra.zil. 
della. faz parte . Nao é a anierioridallo ela Admitbmos (lUCl esta. Capital, como uma. 
l ei que estabelece a prima.sia; () o fa.cto de ca.pttal impot•tantc que é, tenha 500.000 ha· 
:;orlei feder.,! obriga.toria. em toda. a. Repu- bita.otes. Niio. E' pouco. Um milhão; met· 
bliea. revogando assim as leis looa.es em coo- tu.mos mesmo dous milhões de ha.bitantes. 
trario, viito h:tve1· coJnpetancia. da. Uniíio, A.dmittamos quo essa popul&ção de dous 
· Sr. Presidente, ha longo tempo que 00_ milh~es ~eja. to~a. co~t~a1·i~ ao projecto da. 

cupo o. tribuna ; creio tel' dito 0 sut!léiente :vacci.na.ça.o o_b~~ga.torta, mas, _para contr~po~ 
pa.l'a o ftm quo tinha. em vista.-uma simples á .os~a populü.çao de dous mllhões !LQ_~l da. 
oxplicação do voto-!) para demonstra.t• que CU;Pl~~l Federa.), eu tenho g,uatro mtlhocsd~ 
e u, nem nenhum <l.os meu~ ooUef,-a.S que vo- mmeuos que v 1vem n.9 regune~ da. obrlg~ 
tam pelo projecto, oberlecel'atJs a.qui ~ acenos t~rl~da.dc da vaccl~açao . Ho. amd~ a contar 
de quem que1• quo ~1;1ja _ julga.mos ;Jl'esta.r os. hublt~nt~il do S. Paulo e do_ Estado ~o 
um serviço li Nn.ção e votamos consciente- R_Io dtõ Ja.nmro que t:tmbem estão ne~se re-

meuf.e e com a. mais perfeita liberdade gl~~~·e quero salientar ê que, do mesmo 
(apo~adas~, nos~ como em todas a.s questões. modo que essa imprensa. des~ Capital não 

O movel que mo tt•ouxe á tribun11. não tem póde ser ~onsiderada como a. imprensa. n~
nonbum rlesptque, nem é o desejo de appa· cional, assim tambem os dous milhões do.ha· 
;recer neste ueottta, mas o moio que tenb.o bitantes desta c~pltal não são a população: do 
para demonstr ar n.os collegas que sou um BrazH. · · ·· 
conscien~, qu.l) oou uw re.Puhllca.nu sincero Nesta Od.sa, rora.m apresentadas diversas 
quando voto 'p(lla va.ccinaQII.o óbl'igatori~. represent~~ões das cla&sell p1·oleta.J;ia8. Mu, 
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quantas cl<1sses peo!ei;a.rias ·temos nós, só
mente no que di' respeito á esta Cil.pit!l.l? E' 
urna singularidade nossa. esse excesso de 
produccw em todas as co usas. Prod.uzimos 

• classes demais. Em toéla a parte ha m:~is 
moderaç.ã.o ; nós somos fecundos. 

Mas, com excepçã.o dos a,bai:oto a.ssignados 
de algamas pessoas do Recife e de Petro
polis, o que resta,como manifestação uirecta, 
é a rcpresonta')ao das classes a.cima refe
l"idas e existentes nesta. CapitaL 

O SR. BELISâ.Rlo DE Souz.~o.-Notc V. Ex. 
que a representação nã.o continha a_penas 
assigna.turas de memb1•os da classe operaria, 
mas tambem de medicas, advogados, enge
nheiros, professores, etc. 

0 SR. DA"VID CAMPISTA.-Admittamos q_ue 
é ~população inteira do Districto Federal; 
essa. popu1a.ç1io póde isoladamente o;-:priroir 
a opinãc~ de todos os habitantes do Brazil ~ 
Não, evidentemente. 

O SR. DAviD CA1!PlSTA-E' o fa.cto. 
0 Sn. . BEI.ISAU.IO PE S OUSA - E' ::t va

ccina, como deve ser feita, cm•cada de todas 
as cautelas . 

0 Sa. DAYm CAMPISTA - Sim, senbor , 
M<Ls, se a !.toros, cu dizia que não se provou que 
a maioria. da n::~ção seja . advol'sa <i. obriga
toriedade da vaccinaçao ; aute$, póde-sã 
affirm.w oxactamcnte o contrario . 

l<~' um defeito de visão tomat·-so a opi· 
nião desta Capital pela. opinião b t·azíleira. 

No r•egimen federa-tivo essa illusão aioda 
menos se explica e pódo scr fonte de gran\tos 
desenganos. 

E' preciso cootar-se com os Estados ; não 
é prudente se imaginar• que alies sejam quan· 
tida.des nega.tiva.s (muito bem .) 

UM SR. DEPUTADa-Antigamente questões 
como esta. eram reguladas _por postul'<LS mu
nicipD.es. 

0 Sn. DAviD ÜAMPIS'J.",I.- 0 que não eX· 
clue a possibilidade de serem íeibs agora 
pela nação. 

SenhorQS, uiio creio que o. etecução d:t 
nova lei venha a determinar as :revoltas quo 

O SR. Izmno LEITE-Lá não será. exe· se annuociam. 
cu tada. Seriamin justificadas, as violencias, quando 

No E~tado do Rio, a população não se sub· 
mette á vaccinaçã.o? O mesmo não se dá 
em Mina.s 1 

o SR. DAVID c.utPISTA.-Como não será os recursos legaes são amplamente gar<~.n· 
executada? tidores dos direitos de ~da um. . _ 

Ha. sempre, sem duvida, uma multJdao 
Que segurança. se póde ter a tal respeito inclinada ao desra.~poito da autoridade e aos 

quando, pelo menos, a presumpção é con- 1 tumultos. E' quasi inconsciente . 
traria.? Mas ha ta.m bmn o verdadeiro povo, o 

povo qne trabalha, que pensa, quo 6 sincero 
e bom. Na. culta. cidade mineira, que é séde !lo 

districto que re_pt•osento ne~ta Casa, a popn
Ia.çã.i> acaba d~ dar o ma.is oloquente exem
plo de confiança nas vantagens da. vaccina· 
o;ão e de respeito á. lei. . 

0 SR.. BARBOSA LIMA-Poderú. V .Ex.dizer· 
me si se tem verificado a vantagem da in· 
noculação da vaMina anti-varioliea. ~ 

0 SR, DAVID CAMPISTA-Perfeitamente; 
esse é o facto. 

Tenho exemplos em casa., além de tudo. 
E1·amos t res irmão~ e todos os tres va.cci
nados; em um, a vacciuação foi feita selU re
sultado. 

- Este mot·reu de -va1•iola.. Outro falleceu 
de ontra molestia. Ficou o peior que 
aqu.i está. a importunar a Garoara. (Não 
apoiados.) 

Em minha fu.milia., composta. de mulher e 
seis tllhos, tudo o quo tenho de muis caro 
no mundo, t odos es ~ão vaecioados_ 

' 0 SR. BmLISâ.IUO DB SoUZA- Mas for~m 
· vaecil)a.~0\1 em c~sa. e I>Or medico de confta.uça 
de V. Ex.1 

Este, tudo nos merece. Quanto <1 multi· 
dã.o, não nos deve ella. preoccupar, porque, 
na pllt•ase do po!lta , ~c pcltple vst <<n haut, 
mais tlt fàttle est en bas ! 

Muito bem; Jlluito bem . Palmus. O m·a!lor 
d '1>i11amente cump1·imentado .) 

o Sr.Ba.:~.·bosu. Lim.a. (')-Sr. Pre· 
siucnto, opportet honJdice$ '""so- é conve
niente quo haja herejes, e o p resente debatll 
é uma demonstraçiio cabal da veracidade 
deste asserto : si não tive.~so havido herejes. 
si alguem não se tivesse contraposto com a. 
maior energ ia ao projecto em debate, si nessa. 
occa.siii.o emendas não tivessem sido o!Jere
cida.s q1re conduzissem o projecto á Com
missiio· de Orçamento, nós t el-o·hiamos na.· 
turalmente votado sem que nos tivesse sido 
proporcionado ou vil•, a lílm do honrado r elator 
do projecto, .1.!guos denkc os illustrHdos 
mcn1bros da. maiori11 a fundameot m• o sou 
voto e t~ rebater a.s ohjecções formuladas 
destilo tr ibuna. c<mtl'il. o mesmo projocto. 

(-) Esle discurso lliio fo i revisto p~Jo.-rador. 
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Com e!feito, o debate foi longo ; esiT.Ieri· 
lho a- so, t anto quanto foi possivol f a.zol-o 
tudo quanto Cl aspecto grosseiro e t yrannioo 
desta lei d1.'aconiana. 

O deba.te exacerbou-se mesmo, á medJda 
- que se ia apoola.ndo para algumas cot]se

quoncias palpaveis e ioevitaveis do projacto, 
quando pnsto em pratica. somente- nesta 
CapitaL Objeccõe.~ lhe foram otfel'eoidas em 
todos os BBpectos que elle comporta. . Dis· 
cutiu-se o problema scientifico sobro _ quo 
e!le aSSt?nta.. Não se chagou á. conclu~ã.o quo 
o 1'<1cto preopina.nte apontou como sendo o 
rcma.te das nossas considerações, não se che
gou absolutamen te a coucluir deste dobnte 
que os adversarios do projecto se succedora m 
com o ma.ior a rdor nestA tribu na., nã.o se 
chegou absolutame n"&e a. concluir quo a vac
cinação antivariolica, immuniztl semprü, 
sendo ao mesmo tempo innocua. 

O a.c;sumpto começ-.ou a. ser discutido sobre 
este llspecto c sobre este a specto não quiz 
eoca1•al-o o nobre DoputtJ.do. Deu·o .P.or pro· 
vado, baseou-se num principio acc01to como 
elemenw a.xíomatico e da.lli desdobrou o seu 
esp irituoso discurso, bor boleteando sob"e 
que~tão com a.quella g1•:wa qu~ é tão sua 
que eu lamento não poder f11zor minha, por
que entro nest~ discuosão com u. alma ulce
rada. _pela visão que me a compa.nha. neste 
momento, pela.s deplor<~,veis desordens do 
lar do pobre, que este projecto vao produzir. 

Sr . Presidente, nã:o se m e fa.He, a não ser 
a. litulo de gracejo, dê uma.s qm\nta.s leis 
existentes em var ios l~tados da R.epublica, 
instituindo a vaccinaçiio obriga to ria. Estas 
leis, sabe-se quo existem, po1•qua ha uma. 
meia duzia. de Unhas impressas om uns a.vul· 
~os doposi tados o o a.rchi v o publico do cada 
um desses F.stados; mas essa.s lols não sã.o 
executadas, n!\o se tentou exccutal-u.s om 
Estado nenhum, como srJ irá. fazer com a !oi 
feder11l que se vae vot<>r e a. qual com ante
cipação nôsjâ sabemos o que será. nesta Ca· 
pital Fedel'al. (A.poiad11s.) · 

O iUustre preopinante começou {tfa.sta.ndo 
do debate o qtte'ha. de mais ty r<mico, o que 
h'-!. de m<~.is olfensivo, o que ha de uia.h1 as· 
l)lll'O, o quo ha. d o maia aggresstvo no ))l'O· 
joot.o, que vem decretm• um typo de gr•ancla 
offioial t · 

Quem está vacciJlado, tom saude a. _juizo de 
Estado; quem nã.o está. vaccinado, não tem a 
sa.udo que o Estado taxou , deerowtt, mediu, 
estipulou, demarcou ! 

Quem não está ve.ccinado é uma. amea.ca. 
para a saude publica; quem est;\ vaccioado, 
tem a sa.udo qno o Estt\Clo cxigo, está. em con· 
dições de absolut<\monto nü.o preju\lical'" 
sa.ude publicll. ! 

01<1, isso não é urna. ver da.do, e drLhi a. ne
ccssid;uie do se encn.ra.r o problema. pa r ,inJ o 
d as su~s prop1•ias fonte.~ . 

Quem est:1, vaccinado, pr imeiro , nem sem· 
p1•e cst<l ga.1·;mtido contra. essa repellente 
molestla. (apoiados); segundo, quem se oppõe 
á. obrigatoriedade da vaccina não impede 
que quem quer que seja se vaccino. 

I~ o que se nos ostá emprestando impllcita.
mootc. é o in·tuito de, pcl r~ nosso. opposição, 
querer de a.lguma sorte vedar ou dilficultar 
a dissemJnação desse pr ocel!so prophyh~tico . 

O Sn. BR.ICIO F ILHO -Eu; que sou con
tra.rio ~~o este projec to, ain da. antc-hontem 
vaccínei em minha cu.sa. 

0 SR. Bt\RUOSA L IMA. - - Vaccine-se quem 
quizer. Si esta é a doutr ina corrente , victo
ríoslt, quo se vaccine quem e rJ wnder ; quero 
pa.l'lt mim a liber da de que ha de quot•er para 
si o nobre Deputado a m'l.nhã.; quero, recusan
do-mo hoj e a fazer a vaccioa.çiio cont ra a 
possivol variolu. -nos membros da. minha 
família, pode1· r ecnsaP-•m e m o.is tardo a. 
f;tzer·lhi3S a. -vaccioa.ção contra o \ypho pos
sível, <'.Ontr<l. a tuberculose pos$i vol , contra a. 
posto buboniru possível, contra [\ dipbteria 
eventual, contra. o cholm'a. conjactural, etc . 

Não ha como en freot~r dcsrlc logo o argu
ment o Pl'oduzido }Jelo i lln~tre Deputado, no 
desdobt•ameoto das suas t hcorias t'tLvor itas a 
r espeito do papel Estado, Antes de 11. fazer , 
convirá aocoital-os como uma. nova política 
genuinamente repuolic<1ona , e t irar t odas as 
suas cooacqueneia.s. 

E, pergunto á Ca.ma.ra , pergunto a todos 
os hont·advs Dcput<Lclos, pnrgun~o a todos 
que nos lerem; estarão do accordo com as 
consequoncias, que são ;tbsolutamen\e l o· 
gicas, c logicameato contid a.s nas preml~sas 
c:;ía.belooidM por S . Ex. 'I O Estado pódo 
impor ~! 

A theoriu. d(} S. Ex., contraria áctuCI!la. que 
Qll :.tccoito, à que a tendcr.cia univc1-sal é 
_pa.ra. u.l;lrgar ca.da. vez mais n. acçã.o do Es· 
ta.<lo. 

As tendr.nchts na. su:1 dirocçi:io e no seu 
sentido, podem s er a.ssigu a.la.di1S pelos gran
d e;; soci.Dlogos, qua.nuo c3tudo.das om pha.sel 
chronologicas, ero 6pocai! bastmte espa
çadas, pa.ra se- poclor ~aber si ellas valem 
como movimento dA conjuncto, do 1\Ccot•do 
com a evoluçil.o eterna. da. humanidade 
ou si retrograrhm de moc[o c1ue, ainda a bis· 
toria da humanidade o demo.>DSSI.'a., quando a 
mM·cha. accentu:lda da su<~o evolução col· 
lectiva, em época cot·respondente a uma. ou 
duas geraçõas,a. 30,60 ou 90 anuos,pareca ac
eentuar uma. ce1•t.a. direcçiio e um ccr~o senti
do,quando noftm dOS:>eperiodomais oumeni.'S 
va.1·ia.vel se vê o m a.gestoso movimento reto· 
mar a sua. dlrectrl~ primitiva , veriftca.·•a a.hi 
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o que em astronomia 6 conhecido pelo l'acto 
<la. l'Ctrograda.çào nppa.r ;nJte dos p la.ne ta.s. 

E' verd:ule fl'le, niio tom<\ndo om conta. as 
curvas d<~ par:J,laxr,, oi\~Ol'>'aúa a. mMch.:J
ttppar cnte de unl cel'to pl:.~net<l , lm;lgl!la, 
acredita o ob~ovador, que aqaellc astro, de· 
poi.~ de ter seguido u1na certa dircco:io a.~
signahuln. no firmam unto, por uma súl'io de 
ob~crva.çõcs feit:ts C•JiltiOcltt\vamontc, voltt~ 
sobre sons 11asso:> pa.r:t do pois prosognir . 

O vulgo, o comm11 m do.> obsorvarlüres, 
concluo assim ; nm J\.o]Jle:r, um-);P.>wton nm 
Tyclw Braho accumulam ubsol'vacüo.~. 1lodn· 

·zcm da complc:ü dadtl dos phnnomonos ns 
leis qui} .os rege m a veom dir..o3L' : cs~u. i! :\ 

orbita. <:>pparcntc ilcst<) n~;~ m. elle não l'CJ;ro· 
gl'iulu,, r. llc de!l<n'cv<J u ma. cm·v:• torl<t lHM'mv· 
·mlln tctl ~:•m torno du sul, c<:ntro do· nos,;o 
:;ysr.ema. 

1.:' :~.s.sim ta.mhcm na evolução d ;1 lwma
nidade. Não importa h(lj;l cumo ha. 200 a o
nos a.tr~s m~is tio •JUll 11 . •jo, so cout<tr pa.l'a 
o movimento Ltppu.ro nt.e incntc vlcl.orio>o, 
ma.xi me cru politica, ru~txi:l~ê em alimlnistr<.~·· 
ção, m ••xinlê na. ovvluçào dos povos, suj ei Los 
multas vezes a um podor verdudeil•o.m. •ntc 
opprcssivo com o impcr .io qu.c llá. log<il' a se
melhante mani fest.açii.o e tluc cessu, no !im de 
pouco tempo. E aluda r1ue cs ;e ente potlaroso 
~cja um Ntcpoleã.u Fl<'filWLl'te, ter1ha a força 
ile um Felippe I I, ainth~ ElUO ollo faç<~. aq uelle 
espírito de j J.ct;binisroo W:o lutelligente. 
rnenr.o et·eado por Taiue, seguudu u quat o 
Estado póde se1• tt:~HL en ~ida>lc roguliUior<~, 
pot· tal fórma qu~ (4b~ot·va. tll li~L a. o . ss~ vila 
ín tellectual c po8ití·n~ . em dado mo1n eatu, 
C<Jmo acl'edit ou o c!ospot:1 da Corsoga, qne. 
ptJdo p u x1U' do rclogío e rlizor: neste iusta.nt.o 
•.un todC\s os log:1r,•s da. l'.l'óLilÇ" m:I.:L so d.t1Hlo 
tn-l pa.t,;il1:\ do Yil'gilio: nmbrn•u, otltl'i•il •lr~~
tmtu"s 'posHnm n<~l'<Klitr.~.r , como os 1!1) Sit~Üo 
o meio, tl'ibunal d:1 I nil rtb;içü.o, que r) po,;:i vd 
montar ~ua.l'Ú <~. suiJJ'O toth~s M opinrõ~s; em
lxm l ollc.~ a<ll't:tlitoul que pó.icm t t·íu mphar, 
!l~cathls a!J(JS !hlca.d,,~ so pn.ss..·wã.o· c :1. huma
nidade retnmou a smt maJ·elm pí\ra. o pro
gt'O>so , que r.loi'C ser n.ssignnJ.,~,du, quo púdo 
Çe1• po~ Jcrnmn, não o po~tulado quo o nobre 
Deputado emitr.iu lm};ouco na tr1buna.. mas 
o oppusto, po.s o p 1·ogrcsso se aful'C pelll. 
evolução hurrHwa. tomada. no seu oonj uncrto, 
nea~o conjnncú. que vom destle "' tlloocr·a.cia. 
iniciai ~l:t!"! c.~~:e oxtrBmo fut ur"' pa.ru ontlo se 

- diJ'L:n, o no q md se domunska que o impe 
rio d<t fo :·ifn, 1.untl l) ~~ ditti nuu· (•adt~ vez mais 
u qu 1 o tla c i víiiz:u;ãro tí a resul t . .nl.o do do
ml ulo crc:;ceu te dtl o!:ópirihta lidu,le, do cor<l
~<ã.rJ c d:~ in I.<>Uig~nd<t· (;it "itu b~m .) 
· Ni:i.•l u allgmcmtaodo, h YtrOI't. t•t~phi:tndo IJ 

p;t}H'I dus;o (H'g(io •Joolr:tl d ü.$ socied.udos, 
tlusse · iusll'Ul'llmno de cott~ç.ã.o jui•hlic[l., o 
E.sta.U.o ; uão é dando-lhe esse deseovotvi-

Vot , V 

mcuto monstruoso, que ostn.remos c:un i· 
ahn.ndo llO senWlo do pro:;l'essv . estamo& 
assignalando um c~rto aumct•o de rour.ações, 
n scona.rio se mo1llfiea., os contra·rt)gras 
pod1;m faz,;r 1\~ ma's interessantes pli:m
t:\,;lllti:J'-<l'i:ts, roas isco nã.o é progresso ; esta. 
t ndenciu. pode ser v ictoriosu. em lO, 20 Ot\ 
30 a.nnos, mal' _no tim de qua.tt•o, seis ou oito 
tcora,ções. a hu •wmirla.d~ retoma <tS sua.s ten
U.cncí~ s ingenita.~. o a ma.aostosa evolução 
p t•oseg nc, como que sn poâoudu dízot• que 
aque1!<t p uqnoni n:L pitilSO l';tl l! ~;mJ;o COIDO as 
uscillaçõcs minirn<IS do planuta. humttno, d:1 
~l!rra. . dcscrcwon1lo :1 ellinso conhcci1la , em 
tot•no do ô<il, sempre <~ nllip . .;o, com ligeiras 
fl !nsigni tie;~;1 tos useillaç:õcs em torno da. 
otlrva 1pu.J 1!1 , ~on·o do eixo, rlrwi(hs lis por
tul'IHIQÕes ~nt:Ull!brlas impr irulda:; pelos grau· 
•te;; ;\stros quo lhe passam nas oircumvlsi
nh.~nç:.LS, JupiWl', 3<\tur·no e ou ~ros. 

,\.~sim, na. sociedad;t a.ctual, pouem certos 
des pot!LS acrP.IHta.t' que r~ompl'imem o senti· 
IU\;Oto inillvhlual, llJUPl'O$tando ao Estado 
(Ot()l' nrecarin, pOl'I!Ull n;~da !l d ur<tdouro; no 
fim ele· algum t empo de tal ill usão, apenas 
se dirú. ttlle scrv iram como confirmação 1la. 
tbcol'ia eterna. d:l verJ adcit•o progrosso hu· 
mano (m1Aito ú~m). 

Foi a.ssim. na theoria do.~ Andes, naquillo 
que um historiador a.faml'do, Bancl'Ort c ha · 
rn1.1.va. o rlespotisllw )JCr tn>i<:mo e qac c11 chama· 
r oi o rlespotis·mo pnn!.flnO. Nessa. époctl., o Inca. 
dcerat:t va, o estado ta.mbem e ra pato1•na.l, a. 
luí n:io qaeria. csmn.g<t r ningnem, q norit1 Pl'O· 
toger· a to 1 ns, ia ao encontro d:~s classes 
mooos ra.vore~itlas, U.ist!'lbuia tcr r'<IS ircnã
lttl'Hl ta pol' 1;o,lo\l os subditos, revia essa dis· 
tribuição tOtlos os <lll uo~:,procedia do modo 
IJIH} pr imoiro SC1 tiZ(l.S'lü a. 1: ~ vunr·a rio pobl'O, 
rlu .mrtl1'HlO, do sol<btitJ, p<Lr;L depois ca.r.l:.1 Hm 
cni•ittl' <h ~li ,. , d;l.Va, 1·egra.~ S()hr-o o cas:'>mcnto 
e sobt·o tutl;~s a.> suus coosequeucí:t~ physio
.logic.cs; OI'ól. c~c Ea~tdu iJé&l, que em vez de 
osL:Ll· no rn tul·o, como acredita o illustl'e 
DBput ldo, (•S!.<'I nm romoto passa!lo,como a 
l·llstorin. domoastra., nn. tli<Jncl'a.ci:\ jnda.ica., 
im]Jonú.o ~. cii·Ci tmtJis'[u, najosuitica, corol.l na. 
íslu.rnica, faz e11ilo com qne o muozr.~ino su
bisse ao miou.roto c désse o í:igna.L para. que 
em cada. dia., em hor <\ dotOrmiMda., se :fizesse 
uma cet·ta cuusa, ou se deixasse de fazer 
OU I,l'l\ •• • (Riso), 

Não est.á no futuro este facto ; está., sim, 
no pas. a.do . 13astn.rill a.ccoiuu.r estas theoria.s 
qut\ e.'l{plic;~.m u projecto a.ctua.l, ás quaes 
e,t;i. filiada cl:ILe, como OJSU fi liado um outro 
peoj t cio de!und ido pclv i!lus Lr·o 09pu tado e 
combatido pelo J'(j]<J. tur· llo actull.l ; o pru
jecto relu. ti vu á org,_u th t ç\io do rrodi to agri· 
OOltl . 

O Estado pap<te, o E~t:<,lo cloulw, u Estado 
podagogo, o .l!l;ta.do CUl'antloil·o, o Eiltado sa.,. 

1~ 
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cerdote; por que, nã.o ~ Pois não é o Estado 1 
:1bençoan,1o as tt'OJBS que partem par:1 a.· 
guerra, o Czar? Pois não é o Estado, ex
igimlo n:1 Republica Argentinét que, pa.ra 
ser presidente da Repub!ica, é nece:lS:1rio ser 
catholico? 

Não são assim os Es!;a.rlos Uui.los da Ame
J'ica do Norte, inst,ituinrlo pmHts a quem 
blasphema e neg<tndo accesSO$ á cargos pu
blicas a quem nli.o ,,,c,·editct em Deus ~ Não 
é o Esta elo con fund.intlo a fuOCi,'iiO propr•ii1· 
mente governamental e material na plssoa 
de Sua 'Mage:Jta·1o Britannie·1 'I 

ID, a proposito des~a tenrlencia., quando nós 
fizemos a sornração d<t I!,I'ej t d:1 Estad.o, 
qmtndo nó.s instituímos o decroto de 7 de ja
neiro do 1890 e o des,lobramos, em suas con
sequencias na Constituição da Republica, üós 
e~t:1varnos c,uninhrwdo pant <t feente ou nós 
esta vamos retrogearlandÕ ? Na. opinião do H
lustre Deputr1do por Minas, nós ost:w[],mos 
retrogr:vlando, nós estava.mo:> diminuindo a 
funcção do Est::~.do. O Est:1do nãc• intm•vinha, 
como não interveiu até então, pal'a dizer em 
que disposição do Codigl> Penal ilv:ide aquelle 
que tivesse de destruir ns verdale~ eternas 
da exi..;;teocüt do Deus e da immm·talidade d<L 
alma. O Esb.clo diminuía as snas funcçõm, 
reduzia a sua intervenção; neste ca:::o, nós 
não progre ch.mos, nós retrograda vamos, se
gundo a concepção do Estado que o illnstre 
Deputado sus~enta. 

0 SR. DAVID CATIIPISTA-A' democracia. 

O Stt. BAn.nusA LIMA.-Sim; mas á dcmo
eracia do p::mto de vista em que no> encon
tt•ccalOs: V, Ex. dist;in :tis.'limo pt'<Jfission:J.l na 
aclvocaci:1 e eu, peetencon,lo incoilerente
rnente ao exercito permanente- fazemos 
p<1t'le d:1 bu ·guezia. 

Eu li, entre muito.> outros Lctos noti
cictdos. som contestação pos$i vol, nas folha.s 
rlest,t Capital, o seguinte: 

Um homem, cujo nome o Correio da Manhã 
decliw.1., ·tinh:t um llllw, unico encanto do seu 
la e. gstct 'flobre gente tem eSlêl. viscera 
vulgar-o coração-com o mssmo fdtio, como 
nós outros, da·llws a ctlmt pwa p0ssuir 
elipansões ::tli;ruistr1>, pwtt se d1~i.xtwem em
bevecar p~1las solicitações da boucbie, como 
nos dá a nós outPJ8, que possuímos em 
nossos lares esscts cr0a.turinht1.$ Q!.te são o 
melhot' da. i))mc~.venturança possível. 

Este lwrn·im viu adoocJt' Lle vad•.>h seu fi
Jlünho-v;<ccinado ou não va()(inado, isto pouco 
importa, p:Jf'que muita gente vacdnalia tem 
morrido nes:a CapitaL Cronte de que uma 
leL aqui votaLla hctvia. de ser cumprida 
Pem sophisma, e que o rognlamento expedido 
lHtvb dtHer calc~1.do sobee ell8,- o regula
mento Banitario ·- podin que lhe dessem au
todzaçho pae:), t1·atar do. seu filhinho, se· 
gundo as eJnd:ções estatuldétS pela Saude 
Publica. Qu3 sim, m:rs antes de OX!)Ü'atio o 
prazo, voltou o delegado de hygiene e 

Eu quizer:1,, sGnhores, d:Jixar que se enga- or·dcnou que a cl'iança segui,:;e 1nm o hos· 
lanasse o meu coração nas alcgl'ias que pit:tl. O pao desr>,ia acompanhai-r,, Con
conduz á tl'ibuna da Camétra, sempre tão sonte o delogJ,do de hygiene, e segue o 
jovial e hilari:mte, o illustrc rrropinantc>; pobre homem, sepaeaudo do sclll lar, dos 
quizera mesmo partilhar du seu alto pod,'i' c:1dnlus nnt•wnos, das c.aricias de todoa os 
rlcl. :li.Jstracçilo, que llF\ fiwilit.a nio yer o quo mrrnbros da bmi!ia, o pobre enfermo, e o 
se passa nest.n, Capit<Ll. ieva p~tra o llospit?,l. Ahi, él.O eutmr no por-

E antes do ser lei offecti.v:1monb o mons· tr:o, 0 ]lO'<to t'óm, a. crlança lhe é ancbat:1da 
truoso projecto a quP dou eombato indefudso, pcu•a mm't'Cl', com todas as garantias legaes, 
S. Ex. lê e nãD ctcre,Lita.; infurliHtitl·ll'o e segun•lo os dict<ll1lCd ll:1 piedade offieial, por
não ct•ê; cont.am-ll!o o casJ e p1eece·lho um que ô um crime c~se pae pret\·nder ter o 
exaggero. Um que fosse não \,(H'Üt impol'- supr·emo consolo, este conforto .;xl.remo, de 
tancm. f'cdw r os ollws tt um filhinho que morre o de 

O meu dorntio o,;(ado d'aJma f<LZ-me sup'- beijar peb ultima vez eisas faces entumeci
pol', como si no mou proprio lar fus~e, o quo dus pelas JliWt.ulas variolíca.~. (Muilo bern ; 
já tem occol'l'ido no seio d.as ümilias p;·ole- muito bem.) 
tctria.s. Isto se não lhes clóe, dóe 11 mitn: n3o tenho 

E i'oi para isso que eu a}Jpellei, quando in- oFstt veia facet<.t. nara. Ü1z2r uma critic:1 iro
duzi á Ccwmra a olhvr para uws Lwtos, nica sobre casos desta ordem. Perdoe-me 
descreYenLlo étqni, peh's no!;icto~s não CO!tles- V. Ex.: falta-me e3te feitio; niio obedeço 
tadaso inconGestaveis.o que~opassa em muito <t nenhumét dessas tendencias, muito ernboréL 
lar desüos classe;c; ]JI'olci.arias a quo o lllus>rc ~1 pareça uma manifesta(:.:'io r1oonUa . de. urna 
Deputado se referiu cum tamanha suporiori- alma qne se lhe não dá imter palrms á pieda
dade de visíru.s. do official, decret:.tda pelas autoridades of-

0 .nn D I.ViD .. c" MPT>''l'A -Niio a.poia.do· sou I ficiae~ do::; altos podere:> da ltepubl~ca_.. " 1 1 
·, _ - · ' Nunca rmd.e, nuncn. esteve nos lunnos rlas 

nm fiLw do 1JOVv. l minhêiS f'ur·ças encarar um problema desses, 
O Srt. BARBOSA LIMA-V. Ex., como eu, como quem lê uma pagina curi.GScL de umu. 

yertonce á burguczia. preciosidade rara, um volume .empociraclo 
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de uma bibliotheca de amador, secc1., dando O homem, cada vez mais apto, cada ver. 
apenas maior ou menor prazel' intellectual. mais instruido, cada vez ma.is moralizado, 
com o contrast<ll-a com certo numero de cada vez mais conscio dos sentimentos do so' 
tbeorias anteriormente hauridas. ild<1riedade e dos sentimentos de continni.-

Não; fúl induzido a dar combate ao pro- d<ldo, vae merecendo um quinhão ca,dtc vez 
jecto, encarcmdo-o na sua, retdidade viva, nos maior de libordade no exercício de sua acti
seus e1i'oitos praticas, tal qualelle vae reinar, viclu.de civil. (Mttito bem.) 
como um11 meg(lra possesm, nusl.;t Crtpil.al ; Não é a liberdade psycllica, não sn vae 
por(1ue, fóm della, ello wllerá tanto quanto caminhando para uma pf'otcnção anarchica 
toda~ estas outras 1<-is innocuus, posturas de nos fazer crer que, sob toJos os aspectos 
ou leis est:tdua.es, pouco importa, quo em da actividade individual ou collectiva, po· 
alguns Estados toem sido clecreiadas, insti- demos a.ndJ.r fóra dos tl'ilhos, como se diz rm 
tuindo a vaceimLção obrigatoria. linguagem vulgar, quando é sabido (lUO tri-

Não se vacein<t o jogunço, porque o jag·unç~l lho; existem para todos o~ movimontos e 
não appella para, o ultimo hygienista sabio, . es,;cs trilhos náo são outra cousa sinão as 
que escreveu um livro formoso em Pariz: ti.p- leis. 
pella pan, um arg•nnento mais so.lido ! Nào Sim ; tudo so discuto, lembrou o illust_rc 
se va.ccinam os nossos concidaciãns no inl.e- Deputado; mas, destas causas que se drs
rior· do Brazil, porque esm gente aindc~. está. cutem todas, o capital, o essencial, é clistin
tão atrazada que acredita que a .liberdade guir entre aquellas cousas que se discu·tem, 
não se reeohe eonw um presente régiu; a quB se debatem no domínio da actividadc in
liberdade torna.-so e só é dtgno della. quem t<;llectual, da actividade didactica, da acti
é capLtz de por ella se bater na effectivi.clade vidade pcdagogica c aqw11las out1·as tt que o 
<l.e torlas as WlLS manifestaçÕ!JS na vida collc- Estado quer emprestar o seu concm'so. 
ctiva! (Muito bem; muito bem.) I Si se VtLO citar um trecho, um=t parto ela 

A que vem recordar-se, como o fez em mathematica, para mostrar que até isso se 
aparte, e agora muito mais brilhantemente, o discuto, é preciso primeiro recordar que 
illustro prcopinante, o conceito da liber- não . é esse o problema, porque não se trata 
dacle ? de fazer impô e pelo Est,ado aquella convi c· 

Ninguem csl,á confundiodo a liberdade, a ção: quando o Estado tem que impôr, tom 
a liberdude que serviu para tanto thema do que decretar qualquer principio que roputa 
divagaçêw cscolastL a; pam doutrinação Mio ~cientifico, abu8a. tyraoiza, faz a mesma. 
copius:.1, em maherla ele livre ;;u•bitrio c de de- causa que faria si deeretasse a supremacia 
tormini~mo, do llbcrdado psychica - essa da igreja catholim~ sobre outra qualquer, 
liberdade absoluta, sonho ele qutcnto rnetaphy- si decretêossc que se usasse a. hornoeopatlliCl, 
sico, incompatível com a simples noção de con·tl'a a alopathia. E o Estado vae decretar 
lei, que é a const:mcia na variedacle, regcmlo uma cousa destas no projecto actual. 
todos os phenomenos, q u<W::qucr, do" de os ( Apm·tes .) 
pllenomenos pllysicos até os phenomenos so- Ah! Não se trata do principio levantado 
ciaes, mora.cs,juridicos -com éh libel'dadc em pelo illustre Deputado, permitta que o diga, 
face elo Estado. a.liás com certa infelicidade, da proposição 

Si o Estado não pôde intervir , esta inca- lida ha tantos seculos, nas obras de mêtthe
pacldade, decretada para elle, vale, l'.Iil rola· matic"" de segunda ordem, quo Augusto 
ção âquclle que gosa do seu bonctlcio, jJOI' Comte chamou do geometria didactica, que 
uma liberdade absdu~a. (Mttito bem .. ) fica tão aba.ixo de Archimedes e Appolonio, 

A consciencüt não se desdobra nos estados mesmo para não sahir da antiguidade. (Ha 
de razão que lhe apraz, que apraz ;i, fantasia varias apcwtes.) 
ele cada qual: obeduee a um coojuncLo de Sobre o ponto a que se referiu S. Ex. hét 
condições atavicn.s,physiologicas, de meio, na divagações que não são acceitas pelos ho
concepção mablarga deste vocabulo, de meio mens de sciencia, e jâ.clou a S. Ex. o c1·i
telm•ico, cus mico, moral, etc.; mas, em face teriurn pelo qual verá que não valem sc.Len
do Estado, a liberdade dessa consciencia é ela absolutamente. 
abwluta. Nenhum engenheiro, que são aquellcs que 

E a luta secular, que caracteriza, o anti- a:pplicam a mathematica, como os medicos 
quissimo problema do duelo entre a liberdade applicam as índucç,õcs da biologia,ê capaz de 
e a autoridttdc, consi8Liu, ao contraeio do que construir uma abobada, ponte ou ecliilcio, 
o illustre Deputado aqni imaginou, em re· baseando-se nos quatro, nas n dimensões do 
cluzie a nutol'idade ma~erial a. limites cadêL um celebre autor. 
voz moJs nJ.~trict.os, o em elevur, dignifi· Ha realmente uma verdadeira manift:.SÜ.L· 
cm1do a, do lJOlltu du ví~Ül. montl, instruindo- çao do anarchia ment(!l, mesmo neste c<,s. 
<~, apparcl!Iando -a, apel'cebe:ndo-io para o sumpto, como Augusto Com te ja tiuho, as
strttggle {o1· lije, a liberdade judivlduai. · signalado, para premunir os 'espíritos que 
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teem necessidade de accumuhr os thesouros 
do saber, concentrados pelos verdadeiros 
i!abios, para não deixar-se arrastar pelos 
ociosos da sciencia. 

Faz-nos lembrar aquelle typo do allemão, 
que l0va 30 ou 40 armos debruçado sobre 
uma pequenina folha, de certa esp.Jcis, que 
só cresce a uma dada êpoca do anuo, em 
certo climtt, para descobrir uma cellula que 
tem um r.erto nucleo e sobre ella e.oceever 
uma memoeia, sem importancia pêlra o bem 
estar social ... 

0 SR. DAVID CAMPISTA - E' tambem 
sci.encia. 

0 SR. BARB.:JSA LIMA-Não é sciencia. A 
sciencia tem de se submetter á moral. 

Augusto Comte queria assignalal' que a 
moral póde se desdobrar sem seus aspectos 
parciaes, por abstmcção, unicamente. 

A sciencia tem na base a mathematica e 
na cúpula a moral, porque o ebcopo da hu
manidade é attingir a moral. (Apoiados.) 
Não conheço outras pretensas classifica.ções. 

0 SR. DAVID CAMPISTA-São as que não 
adapta. Ha outras muitas. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Tudo depende de 
uma theoria de classiticavões. 

V. Ex. tocou nu ponto em que mais de 
perto vem auxtliar-me, accentuando bem a 
profunda divergencia oriunda de um equi
voco em que V. Ex. elabora, que valeu por 
um verdadeiro presupposto, mercê da qual 
conquistou V. Ex. o bom humor da Camara. 

E' que cada vez que nós oppomos urna 
opinião á de SS. E Ex., nós estamo~ atten
tando contra a liberdade es1Jiritual. 

0 SR. DAVID CAMPISTA-V. Ex. foi quem 
disse isso. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Não, absolutamente. 
Eu não quero, já o diHse aqui, em resposta, 
que a Camara deve tm• a benevolencia de 
lembrar-;;e. dad.;t de improviso ao illu.,;tre 
Deputado Sr. AlfL·edo Varella: eu não quero 
a Republica sinão para que ella permitta, 
com n maior laJ·gueza, a discus~ão em torno 
de todas as quostõrcs, o sustentar se toda,s as 
doutrinas, incllui.ve a mais absoluta liber
dade de prêdica, escri.pta ou oral, para os 
monarchistas. E, a reBpeito, lembrei que 
fui um dos signatarios de uma emenda que 
manchwa su)'Primir o art. 91J da Constituiçao~i 
que dizia-não se póde admittir á deliberação 
projecto tendentt' tt abolir a fôrma republi· 
cana federativa. 

Ah ! mas supprima-se r 
Si a N::.ção entender que se deve abolir a 

fórmLt federativa, que se deve :uwlir a fórma 
).'epublicana, 1 faça-se ; eu continuarei a me 

ba,er pela minha, na crença de que é a 
melhor ; mas, supprima-se. 

Trouxe isto par·a mostrar como mantenho 
a lib n·dade de opiniões. 

Agora di,5·o que exi,;te a ttentado, quando 
<ÜI'ás destas opiniões, ~ustentadas po1' uns 
theol'i .t,as, tJU vejo a policia de scobre. 

Não quer·o 8a.bet• si acreditam na etficacia 
da vaccma; nó~ divergimos, discutimos nas 
sociedades scientificas, nos jornaes, em toda 
parte; uns sustentam que a vaccina immu
niza, e sustentam tambem que,immunizando, 
ella não leva ao individuo urn pres,m te de 
grego; não; leva só aquella bondade, não leva 
mal algum. 

Outros sustentam que nem é verdade que 
immuuize sempre, e o que é peior, que 
muitas vezes, a pr•etext.o de intro:iuzir-sa no 
indivi,iuo, em sua con,tituição, uma modi· 
tlca,;ão ca.pu de resistir á varíola, introduz· 
se-lhe concomitautemente o germem de mui· 
tas outras molestias. 

Ora., susteme quem quizer estas theorias. 
Nós, tão longe e;tamos de ser ag-gressivos, 
que nós mesmos, que não am·editamos na 
vaccina, mas que reputamos um processo te· 
merario, um11 :~xperiencia arr-iscada, nós que 
absolutamente não queremos que o Governo 
imponha a vaccina, nós rle fórrna alguma 
queremos pmltibir ou diffi~ult<n·-lhc toJ.os 
os meios para que a vulgi1rize quanto qui· 
zer. Vaccine se quem quüer. 

Mas, vaccine-se, purc1ue? 
Diz o Estado agora : é porque este in· 

dividuo póde vir a contrahir varíola! 
E' uma política preventiva, é uma poli

tica vaccum, polit1ca que obseca, que var
rerá de cada cerebro a logica ou é a logica 
V<tccal, pDrque recuam diante das conse
quencias ! 

O principio na vaccinação é seguro, dizem; 
é talvez mais segu1'0 quB os sâes de quinino, 
qu l premunem o individuo contra os ata
ques du impaludi~mo. 

Já hi1 exemplo~ em paizes cu-ltos de qui
nino obrigaturio. Lá se o toma em cachets, 
porque ha outro modo de se Gomar o qui
nino-em iujecções hypodermicas. 

E o tubenuloso ? E' ou não um perigo 
maior, mas muito maior, na opinião, não de 
meia duzia, mas de todos que escrevem 
sob:·e este asstlrnpto, do que o individuo que 
pôde vir a ter vario la ? 

O Estado o que estil. fazendo ? Está pre
munindo a sociedade contra os ataques da· 
quelles tndivLluus equiparados é>OS leproc;us 
d<t idade média, aos lazaros. 

O E.;tado,assim autorizado, é consequencia 
quo sae da doutrinação do illustre preopi
nante, intervem, primeiro. para verificar si 
o iiFlividuo está ou não com a tuberculose 
incipiente. Principus obsta, é a doutrina que 
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está na legislação. Dahi á reacção caracte
riscica da tuberculina, tem de ser tubor
culinizado Se'jund,J o proces::w de Kock. E 
como ello é um perigo, porque vao tr::msfor
mar s.~ em sementeira de bacillos, esse in
di vi duo tem de recebo r oleo de figado de 
bacalháo por decreto. (Riso). 

E porque não? Essa é a concepção doEs
tado, a que chegou o illustre Deputado na 
sua dissertação. 

Já abolirnos a fraternidade, já abolimos o 
citoyen que o teimoso Anatole Franco applica 
quando se dirige aos seus ouvintes, nas con
ferencias que realiza. 

Tínhamos abolido saude nos officios, mag 
decretamos saude hoje. 

O E~tado é appart1lho de coacção ? Quem 
duvida? O Estado, o Governo temporal, quer 
dizer a força materia,l. 

Dizia-,;e antigamente-a força; não se póde 
dizer mais- a força, porque a persuasão é 
força, a convicção é força, a força é exer· 
cida pelo conselho rural; a força é a que nos 
arlvirá do zelo com que defendemos o nosso 
lar, oriunda do amor que nos prende ao~ 
entes que nus são caros, e vale mais do que a 
força oppressora do Governo. 

Mas a força material exerce uma funcção 
jurirlica. 

Mas exercl'l até onde ? E' mt delimitação 
desse circulú que está a questão. 

Ah ! Porque ella exHrce em taes casos, im
põe o typo de couraçado, o typo de canhões 
e typos de pontes, tudo quanto corre sob a 
acção do Estado, sobre o meio cosmico .• , 

Já um notavel econorni8ta dizia que era 
precisv dist<nguir entro os dous aspectos a 
acção do poder publico sobre os meios ma
teriaes, vela instrucç:i.o, pela doutrinaçã,J, 
pela convicção e nunca pelo sabre, nunca 
pela cadeia. 

0 Ss. DAVID CAMPISTA-Ha um meio jurí
dico em que intervem a sciencía official, es
colhendo uma doutrina para. o caso A ou B. 

0 SR.. BARBOSA LIMA -Como ? 

0 SR. DAVID CAMPISTA- V. Ex. diz que 
esta doutrina só se ver·itica em um meio 
cusmico, e eu digo q1re não, quo a sciencia 
offlcial não impõe só canhôes, mas tambem 0 
dir•eito. 

0 SR.. BARBOSA LIMA-V. Ex. entende que 
o direito é uma esphera que tende a abran
ger totias as uuiras, e eu entendo que não. 

0 SR. DAVID CAMPISTA E OUTROS SRS. 
DEPUTADOS dão apartes. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Isto é um circulo 
vicioso O direito é aquella norma que o Es
tado 1mpõe, norllla faciendi ; não me refiro 
á norma agendi. (Trocam-se apartes.) O 

E!stad.o rcg·ul:1 o crwetmAnto, mas pot' ven
tm':t impõe o casamento, como se qum.' im
por a vaccinação obrigatol'i<1? (Trocam-sG 
muitos apartes.) 

Dil'-se-ha que é uma imposição beutal, 
obrigar-se-me a receber um pontaço do ad
vorsctrío ou a.matal-o a ti.ro. Não, sohrot1tdo 
os mineiros não podem dizet• onde o nerviço 
militar se tornou effectivo em Minas. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ-Sobretudo os mi· 
neiros ? 

0 SR. CARLOS PEIXO'l'ü- Não é o caso, o 
caso é que está na Constituição a obrigato
riedade. (H a outros apartes.) 

0 SR. BARBOSA LIMA-Garanto que, si me 
ouvisse até o fim, havia de concordar com· 
migo. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO- Acudi á sublinha 
das suas palavras. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Pois não é este 
exactamente um dos mais preciosos teste
munhos do vigor da luta em prol da liber
daJe, dados por um Estado qr1e prefere a 
fôrma da Constituição, segundo a qual o 
exercito se preenche pelo voluntariado, e, 
f'Ó na f-tlta fleste, pelo sor·teio, e este :orteio 
só attinge a um numero insignificante de 
vagas abertas, mas :subordin<tdo ao art. 27, 
§ 28 . da Constituição. (Os Srs. Francisco 
Veiga e David Com pista e outros Srs. Deputa· 
dos dão apartes). 

Ha distincção entre crença e religiões. 
Para V. Ex. religião é synonimo de theo

logismo; para mim não é. O positivista dirá: 
a minha crença me impeJe de acceitar o 
voto obrigatorio ; eu não sou particlê1I'io do 
suffr,~gw universal; não acredito nas bel
lezas deste apparelho. 

0 SR. DAVID CAMPISTA dá outro aparte. 
0 SR. BARBOSA LIMA-0 suffragio uni

versal é modificado pelo voto a descoberto. 
(Pausa.) 

Veja V. Ex. como estou mais preciso nes
tes puntos. 

Sômente el!e distinguiu quando a n,utori
dade dBve intervir ou não. 

Mas eu poderia ser apanhado nessas con
tr·adições si qui.zessem emprestar a cada 
uma dessas maoifestaÇÕdS que V. Ex. recOL·
dou.o cunl1odo apoio da espada ou da cadeia. 

As divergenci:1s podem continuar a exis
tit•. A situação no~sa '" coherente, desde que 
não collocamos u,o lado de cada theoria um 
policial armado de sabre ou a ameaça da 
c,tdem ou da multa. 

Eu vi sustentar aqui esta opinião, que, si 
nãu me engano, passou e foi approvarla e 
tinha <tté o que se chama interpretação au-
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tlumtica para o caso, de que, cabendo c10 
Congresso N<teionallegishr sobro orgiios do 
exe1•cito e da armada,allegado o beneficio dos 
§§ 27 e 28 do aet. 72 combmado esse bBOB
:ficio oriundo dos dous paragra.phos com o 
artigo que dá ao Congresso a co111petenci:1 
para organizar o nBsmo exercito, podia-se. 
atten.Ienà.o-se aos princípios fcmrl:J.lll•1ntaes 
da Constituição .rlrt Repnblica,, resí}eitctr as 
justas repugnancia~ do> sacet•dobs c:J.tho· 
lico,; em asseotae praça. 

Ne3te sentido votou-se. 
De modo qne, quucdo isoladil.mente os doas 

paragea.phos não fossem sufficiente> paea 
fazer respeitar esta li bel'da·ie de conleiench1, 
essa, libel'darle espiril.ual, a invocação delta 
era pecfeitamente legitimo., de p:1e com o 
artigo que nos dâ a competencia para orga
nizar o ex3rcito e arm :d:1, fctzen lo nessa 
occasião acceitat' a a allegEtçi'í.o de qu·1lquee 
que, por motivo de eeenQa, enten.lu.Js·cJ que 
não dcJVla fctZGl' p'.l.r~e do exercito. 

0 SR. MARÇAL ESCOBAR E OUTROS SRS. 
DEPUTADOS-l\Úlito bem. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Agora resta um 
:ponto, lealmente o confesw, e é estfl : que o 
meu honeado colleg·:1 suppõe, acredit:1 ou 
sustentc1 que o legislador constituinte, quan
do se referiu á crença,, estava se referindo 
exclusivamente áqurlla que resulta ele um 
certo numero de :»eligiões ... 

JI/Ias f1 polygamü é um fhcto. A polyga 
mia jurídica, não. A polyg:1müt reconhe
cUa. atr;wés das ob3eevações intelli<;ente
menl,e feitas p·Jr Yves Guyot, no tocante á 
regul:tmentaçã.o da prosti tuiçã.o, q no ostií.o 
f,tzendo todos os Estados ci vtlizctdos, forne
cendo ftmor a um tanto por c<1beça, embora 
se pos.n ser ínftJliz; isto é um fhtgello e fla
gello. nã.o só p:.l.l'i1 o peesent;o, como pitra o 
futueo, é uma m:lldição que atr<ivessa de 
g~waç:'í.o em ger,,çio, é o desejo, o zelo tu
tehw do Estarlo pela g,wação do presente e 
do futueo. E' 11 mesma theori:1. 

Devo dizer lealmente que o meu ponto de 
paeLi la c:tpltêtl é este: vot:1r contra o pro
jacto. 

H .c um gr.1,nds numBro ele ernenclas que eu 
não fttda artigos de um projeJto de lei, por 
quo eu come.·aria por não que1'er abwltHa
mente semelhante intervenção do E~Ga,do ; 
mas urrn vez victorwsa essa doutrina, eu 
procuro tiear um certo numero de conclu
sõss e reluzir "· que puder os males ormn
dos da, ]uel!a intervenção indiscrsta, e obri
gar· o Est\l.do a ver os resuli;ados da sua in
tervrmçiio. 

Não me parece que haja, necessidarle de as 
estar, uma por uma, defendeódo. A:l prin
cip<teS são as que entendem propriamente 
com ussumpto que não foi objecto do estulo 
da Cornmisslo do Legislação e Justiça. Vo·f;o 
contra o projecto e por comeguinte não 
morro do amores pelas minhàs emendas. 

O SR. PRESIDENTE ( (az9ndo soar os tym- Resta-me nrn ponto pal'a ultimar as mi-
panos) Attenção! Le,nbro ao nobre Deputa- nhas consideraçõlls. 
do que a hora está finda· Não sei de momento si mo t!cou alguma 

O SR. BARBOSA LIMA-Vou
1
terrninat·. Di- consideração outra elo discu:·so do illustr·e 

zi11, rellgiõas ot·iundtts qua.si todas, em geral. Deputado a q ne tivesse deixado ele ro
da theologia, ma~ espJcialrnente orlunclctS spondor·. 
do desdobramento do ca.1;holicismo pl'imitivo E' natur:.tl: S. Ex. fa:winou-nos. A situa
ou do catholici.srno pol' um lado ou das mil e ção de espieito em que 8e il.ca é de não ;o;e 
uma seit<ts de peot3Bta.ntes, por outro. poder, desde logo, registrar episodio, por 

Eu psnso que não ita. constituição feita no episodio, incldnnte por incidente, phrase por 
momento histol'ico cujas reminiscencias ~ão pi1rase, no colTel' de um dbcurso em que 
muito ele se invocar para quem quizer fazer pairou a.c,ma de tudo um bom humor, pelo 
a interpl'etaçào atnhentiea. · qual já dei 08 JrHltt§ parahen:> ao illwstre 

Nessa. occasião, pPesiclia áquella assembl!Jit Deputn.Jo. 
o influxo de urna religião, iBr.o é, um conjun- O pon !;o uni co, que me parece ser o ponto 
cto de convicções capa.zes de explic;n a con- capít;1l do seu di~curso, ti o que diz respeito 
ducr.a elo homem, de explicar o mundo e o a UiiW affiernação levantada agora, foi ta 
homem sem Deus, som uma crença sobt•ena- aqlli no corl'er do discucso amargurotdo, 
tural. deante dos horro1•es, que eu de:Jcrevl sem 

Port;wto, tan(;o :pôde ser o positivismo exagera1', pot'•JUe narrei sómante, acredi· 
como o espiritismo, como o Tols~oismo. · tando que o unico u.rgumonto pos~ivel contra 
Quanto á polygamia, peço licença para elles ser•ia a negé1ção por contestação. Não 
cahir neste terreno em que o nobre Depu- vi negação de e,;p:3cie alguma, absoluta
tado deslizou com tan(;ct graça. mente: fiquei pe1·cebJndo que, em tál caso e 

Lembea o dito de uma senhora, que me em tal conjunctum, a Camara iria approvar, 
foi referido aqui por um colloga., e que ha sem hesitaqõet:, o pe<>jecto em deb ,te. 
poucos dias faltava; «Fulanu. não se deve Snppunha eu que se eviU.enctaria, que so 
casar com um viuvo.» Ent§.o todos os homens poria fôl'a ele duvida a.os olhos elos aclver. 
não são viu vos? sarios do projecto, e, mais ainda, ltOS olhos 
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de ta população, no seio da qual não residem 1 O Sa. BARBOSA LrMA-Podil\ ficar; o srli· 
os Deputiidos, que, n11 su_t maioria viio cir.iio é contagioso. 
sustenta1· o projecto, suppunlm eu quo se !~nGee,anto, Sr. Pccsiden l;e, en sou inrht· 
dcmonstra.-t•ia que a prat.ica dest::t lei não zidJ a recusar o ai;tec;tatl·J da obito pctssado 
darittlogar a mon;tPuosida.dG.>,das quac3s citrli pol' um pl'JÍissionu.l qtw tem a licmça do 
alguns exemplos incontesta·los e inGontes- peofessar paPqne, pt'ovavelmente, não foi 
ttLvuis. escripio nesse irnpe.,sBo com que a Directol'ia 

Não afj ·i da. bmta.lidacle de.>se;; c:.tsos ele ele SH.ttlll Publica reJut. o direito ele pCLss:n• 
int.Ell'venção offic;i<1l cLt ltygione publici1, pela attesta.rlo de m0clicos tlo valor, por exemplo, 
Innltij:J!icação delles: tanto me. dJ,;, hnto do pror'e:>SJr' B1rati'. Ribairo. 
me iurligna, tan~o me amargura, que se Tive qul dob,',tr o atGe>tado e fical' na,
tive_scm pas3ado em um ou em outeo lar qualla mesm~~ perplexiclade em qtw ficou tt 
rlas classo:s desf<worecid:Ls cl t fol'tiiDf" nesta Cttm'll'tl. dc:tnte elos dons att.est:L(los, um que 
C:1pital, cotno si Sd tivessem p~tssado em cJn- disse tlUC Cyprhuct rnorrell em cooSBCj_uencia. 
tenas desses la,res. de um.o vauiuação, o ou!;ro que mot·reu de 

Mais ain•la,: si este ultimo fosse o ca.so, deraJH3 ... policial. (R:so.) (Não sei o nome.) 
acredito bom qu.o o rcmedlo vir•ia do propl'io De u;rn dr'll'mite ... emfirn, morreu do umrt 
mal, p.~rqtHl, est.cndi1lo com talltt.thl.da, olle clel'rnitc opposicioni~t::t. O caso não era fobso
gemria a reacção que co.3tuma.m ter os lut::tmeutc este; o attus;ado tinha de ser 
povos que S] botem pr!l!l. surt JibJrlaclo ! I g·uaedado, pjrqno a Camara vive, está vi
( Muito bem.) E. não sewlo aqsim. olles vendo perfdG~tmlllte, dorme e Lligere, exerce 
morrem sulTuc<.vlos em ttm ambien~e impie- tod:L~ as func~õJs camcteristicas desta pilo
doso. rwmeno; digere até tão bom, qLt<J ás v:~zes so 

Si cu appetbva pa.t'<.L c.>se s m~irn;:t1to de e:Jtt•ecr; <L <;tLBos de :.wtophagl<o; doi· mo ti'io 
pieJa•le. si ou appc.l!tw<.t para es.:u sc.ntimento bem, acol'da do tào bJm humor, tom um<.L 
d;l conf'm'e;·ntdade; si eu mJ~trc~.va qlle a> nvcz:t tal, v.iv<~ omb11l:tda na (~spel'ttnçlt de 
envez de urn:1 acção tutelar, o que o t<:stct•in peotong:1e saa glortuS:1 existencüt nté :J L de 
c stava exm·c~en,Jo era uma acção tyranoica; ú.ezemb1•o, « naquelle eng:.wo d'alm:1 lodo e 
si eu dizia que não encont.r•avaa.b;:;olutttmente cego » de quem não 80 peeoc,mpa com os 
<.t minima explicação orficia.l de <~l'uucs, reictturios, qae no.; con:.aeiam os casos tU; Ol'· 

que nào erw0ntrava ü nwnot• pe,,cCJclimento gMJÍZ>tçii.lJ do Act•c, d<t g0sLào das renJ.:Ls pu
official pEH\L c:tstlgo de taes criminosos, quo blicacl n:1LltWlla z JlU do Bt',kZil, da. a:lminís
niio eueonérava explicação aqui nem fóca Gt\1.Ç11o tltlO por al.li v:tJ o de uma 1'<1mos<L 
daqui pa1•a nenilUilU cless.ts bcutalid 1de>. 11ll8Stio da i:t!JCl'tu:<L d'l um cr0dito do 50() 
eect mti,to legitimo que ou l'OcorJasso a p:t- contos, pwa. tlespezJ.s de c.wacter resm·vado; 
gin:t tão bt'ilhMJterneme evocada p•Jr urn dos a Cama,ra r<Biste parfoltamante á d esin to
mais l;<tlontuSJS membros desta Casa, qu<tnlo gl'açio quo nos ~eus tcJci,ios podel'ia introclu
d iscutindo a licenç.:t pcu·a o proJeS80 do Oep:.t zil' o m:tcrophag,;s iMo;ulicionulis! 
tu.cio Varel:l, l l:nbeou a floresta dos suicido.s. Ah! E' um caso de irnmunizaçã.o congo-

Cl'CJi" qno os saicU<ts, a que 0 divino Ali-,nitr1, ml.o precisa. de vacclnação. 
gllieei se l'dt'erho est;avltm já lenifi,;ado3, I:<;u fel lei to<L pJr i;s ), o doa p:H<obens a 
CJIBtituiwlo a tnella flopesta no outrv mua,lo mim mesm'l po1· vm· re~iséir com tamanha. 
mortos, portanr.o. Valic1. isto, p·,is, como uma. g.•tlllarclü a C;1m:1t'a rrue vae pôr no povo 
imagem, fe:ieissi ma ao meu ver, para r! e;- a ga,l'galllell•:t th vaccilut';ão ob1·iga~or ü1. 
crev~l'a, situaçã? em quJ ficar;a n:Lquelia o. Sg. DAVLD lJAMPISTA.-0am 11ra de que 
ltypo,hese, antertal' a nctua.l, <1 Camaf'a, que v. Ex:. faz pa!'to. 

Sll desaerwul:tva àe urn dos sects mernbr·os. 
Ora. vej 1 cme da a.evore mais fron:L>~a. da O SR. BArwosA LIMA-Tenho concluiclo. 

rna.H bt•lh, dâ. que embalsama e,;te arnbiolte, (Jiuito bem; ·otwito bem. Fulmas no ·rec·into. 
destacuu-su um ramo que nos accencm pa.l'cL O or·adu1· J vivamente (eticitado.) 
no:~ d.iZdl' qu .. ô r~ão se trcot1. LI da fl01:e.;ta dos I FkcL éL uiscu>siío a.diada pela hoi·a. 
~'H<JJJas, que mnguern morreu, que o caso I 
n?io ent pat·a rl?~r'Ul'" íln:ll.los, ~ eu, cleante 1

1 

O §r. Pre,;;;idente-Estando corlea.n
deste pt·oteotJ íeuo por um orgao... tada a ho.ea, desigüJ JHl'a. <Lmu.uilã a SC'.gnintu 

0 8Jl, \VENClcSLAO BRAZ--Por um SÓ, não., OrLlCLI1 du dia: 
0 Sn. BARBOSA Ltl\'IA-Dis:e q:te Ol':t Ol'· Pl'Íillt3Ü'a p:1ete (até éÍ.S 2 l/2 . Ol'c1S Oll an-

gão... I tes): 

o Stt. IV!êNCESLAO BHAZ-A 1\Ieoa. r:rotes-1 Continua.r;il.o d:t d;scussito nnicct do parecer 
tou hmb3rn e mesmo nào poderia perceber j n. i 56 A, d.e l 9tJl, sobee omeadas ofi'e,·ecida.s 
qm~ V. Ex. fi0asso entre os suicidas. 1 na ;~a discussão do projecto n. 156, üeste 
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anuo, que fixa, a clespeza do Ministerio da. Discussão unica do parecer n. 65 C, de 
Guerra para o exet·cicio de 1905; 19CH, :>ubre as emendas oiferecidas na 3a dis

cussã'' do projecto n. 65 B, deste anuo, sub
stitutivo ao de n. 183, de 1903, que organiza 
o quadl'o dos aurli.tol'C-l do exer·cito, declara
ção dos seus dit·altJS e deveres, tornando 
extensivos ao auditor da marinha e dando 
otlt t·as providencias; 

2" discussão do projeçto n. 185, de 1901, 
autorizando o Poder ExemJtivo a ahrir ao 
MinL;torio da Fazenda o credito ext.rcoordina
rio de 51$849, ouro, e 604:39-l$\145, papel, 
para effectuar o pagamento dai dividas do 
exercícios findos, r elativa,; aos varios Minis
torios. 

2a discussão do projecto n. 145, do.l904, 
permit tindo aos funccionarios civis federa.es, 
activos ou inactivos, consignarem mensal

Segunda parte (ás 2 l/2 horas ou ante3): mente á Sociedade Anonyma «Cooperativa 
C_ontinuação unica ch~ discussão do parecer Civil dos Funccionarios Publicos Fedemes» 

n. 121 C, de 1904, sobee emendas oiTere~icL.ts até dons t e!'ços dos seus ordenados para pv,ga
na 2a discussão do projecto n. 1<21, desto anuo, gemento de DH'neclimentos CLDI' lhes tenham 
do Senado, tornando obrigatoricts em torl:t a sido fcitt>s po!t~ mesma sociedade, e dei outras 
Republica <1 vaccinação e revaccinação con- providencbs; com pareceres das Commissões 
tra a variola, além daquelltts acer~a das de l''azen·J.a e Indusr.ria e de Orçamento. 
quaes a Commissão de Orçmnento já dera Levanta-se a sessão ás 5 horas e 35 mfnn-
parecer; . tos da tarrle. 

105" SESSÃO EM 20 DE SETI':MBHO DE :1904 

Presidencia dos Srs. Oliveil·a Figueiredo (1° Vice-Presidente), .Julio de ldeUo (2° VicePre
sidente) e Olitoeira Fi,que'i1·edo (1. 0 Vice-Presirlrmte) 

Ao meio dia procede-se á chamada, a que 
respondem os Srs. Oliveil·a Figueiredo, Jülio 
de Mello, Alenca.r Guimaeães, Thumaz 
Accioly, \Vandorloy üc M.endonça, Joaquim 
Pir2s, Mauricio rh Abr:m, Hossana!l de OE
veiret, Luiz Dominguos, Dbs Vídr·<J., Bezer· 
ril Fontonello, Gonçnlo Sjuto, Fonsecr.t e 
Silva, 1v1eclciros e Albuq uurquG, Brlcio Filho, 
Ivla1aquias Gonçttl voH, Püclt•o Perno,mbuco, 
Elpidio Figueire.Jo, Euzehio de Andmde, .Jo
vlniano de Carvalho, Neiva,· Bulcão Vianna, 
Prisco Pa1·aizo, GarcLt Pires, Pinto D:.mta~, 
Alve:> Bcnbosa, Paranhos Molltenegro, Ro
drigues Saldanha, Btwn:1rdo Hot· · ~1 . Heredia 
de S<t. Nelson de Vasconcellos. Fideli:> Ai vos, 
João Baptista, Gal vão Bapthta, Laurindo 
Pitta, Silva Castro, Carlos Teixeirv, Brandáo, 
Estevão Lobo, José Bonifacio, Gastão dt1 
Cunha, Antero Botelho, Cal'neii'o de Re
zende, Bueno de Pa\va, João Luiz Alvos, 
Henriqn:J S:.lles, C(1rl•JS Ottoni, O!ynth:.J Ri
beiro, 'Nencos!áo llt'lbZ, GcL!oão Carvalhal, 
Do mingues de Castr-<J, [';loy Cha vos, Pu,ulino 
C,tdos, Cn.ndido H..t dt·i,;ues, Rorlolpho de Mi
I'[tHJr1, I-ItH1 lnone:dl!.i:'1 Ue 1\I n i"\t•?;j, J uac1 ulrn 
1\üxoii'l-~ L1':tnd.àu, .A~:L;dno H..tbeü·o, Carlos 
Cavitlcanti, Caevallw Ch:1vns, Paula Ramos, 

Soares dos Santos, Juveual Miller, Marçal 
Escobar e Homem de Carvalho. 

Abre-se a ses3ão. 

E' lHa e som debate approvada a a-::ta da 
se~sã.o antecedente. 

PassD.-80 ao expediente. 

O §r. Alencar Guimarães 
(1° Secr!!lm-io) procede ci leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do 81'. Deputado Al'.roxellas Galvão, com

municando que tem deixado de comparecei' 
á.s sessões por motivo de molestia.-Intei
r ada . 

Do Sr. 1° Secretario do Senado, de · 17 do 
corren~e. commuriicando que, pelo Sr. Pre
Ridon te da Republica, foi sanccionada a reso
lução d.j Congre:>So Nacional abrindo o cre
dito e:;pr,cia! de 6:434$580, prua p:tgamoni;o 
ét Fr:1nc.bJco All'onso Pu lia, cessionario de di
ver~~ts ex· praça:~ do oxcrcito,estaciunat1as GIU 
M<~tto G1·os8o. -- IntJi.r<l.J.t. Arülüve-se o auto
gr;1p1lo. 
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Requerimento do tenente do Exercito João 
Evangelista de Negreiros Sayão Lobato, pe
dindo dous annos de licença, com todos. ns 
vencimentos, afim ele ;r á Europa estudar, 
construir e experimentar o am·ocitato de sua 
inv.·nção denominado Areonave Projectil.
A's Oommissões de Marinh~t e Guerra e de 
Orçamento. 

São lidas e vão a imprimir, para entrar na 
ordem dos trabalhos, as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 166A- 1904 

Redacção finrll do projecto n, 166, deste anno, 
que autor·;za o Presidente da Republica a 
abrir ao Ministerio da lndust·ria, Viaçcío e 
Obrds Publicas o credito extraordinario de 
1:553$770, pa1·a pr,gflmento aos herdeiros 
de Gentil Homem de Almeida, dos ordenados 
que deixou ele recebm· como teleg1·aphista de 
:-J~> classe da Repartição Geral dos Telegra· 
phos, de 22.de março a 31 de dezembro de 
1895 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Presidente da Repu
blica autorizado a [~brir ao Ministerio da In
dustril\; Vi:tção e Obras Publicas o credito 
extraordinario de 1:55:3$770, para pagamento 
aos herdeiros de Gentil Homem de Oliveira, 
dos ordenados que dmxou de 1·ecebBr, como 
telegraphist<t de 3a classe da Repartição Ge· 
ral dos Telugraplws, de 22 de março tt 31 de 

_ dezembro de l8l!5; revogadas as disposições 
em cont-rario. 

Sala das Commi~sões, 19 de setembro de 
1904. Dom·ingós Guimarcies. - Walftedo 
Leal. 

N. 173 A -1904 

Redacção final do projecto n. 173, deste anno, 
que autoriza o P1·esidente da Republica a 
abrir ao JJ1inisterio da Fazenda o credito 
ext1·aordinario de 237:610$940, principal 
e custas, e mais da quantia correspondente 
aos juros le,qaes da mó;·a, sobre o p1·incipal 
de 236:296$040, a contar de 17 de dezem
bro de 1902, tudo para pagamento -a 1ria
noel .José Bastos do que lhe é devido pela 
Fuzenda Nacional, em virtude de .1entença 
confirmada por accordao do Supremo Tri· 
bunal Federal 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Ficil. o Presidente cl<1 Roplrhlica 
autorizado a abrir ao Ministel'io dtt l•'awnrla 
o Cl'edito extraordinario de 237: 6l 0$940, 
principal e custas, e mais da quantb cor-

vo!. V 

re.,pondente aos juros leg<ws da morn, sobre 
o prinJipal de 23fi:296$010, a co:1ta.r de 17 
de rlezemb1•o do l!JU2; tudo para pagamento 
a Manoel José Bastos do que lhe é devido 
pela Fazenda N:_wional. em virtude do sen
oença p!·o:mndBda em seu f a vot· pelo .!uiw 
Secciom1l da Bahia e confirmada por accàrdilo 
do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disp03ições em 
contrario. 

Sala das Com missões, l 9 de se tom bro tle 
1904. - Domingos Guimartees. - Walf\·cdo 
Leal. 

N. 178 A- 1904 

Redacçcío final do p;·ojecto n. 178, deste mmo, 
que autoriza o Pr esiriente. da Repuút- ca a 
conceder wn armo de licença, com ordenado, 
ao conductor de trem de 3 · classe ela Estrada 
de Ferro Central do Brazil, Antonio Toscano 
de Brito, em pro1·o,qação dquella em cuJo 
goso se acha, pm·a trata~· de sua sattde onde 
lhe convier 

O Congre~so Nacionn.l resolve : 
Artigo unico. E' o Presidente da Republicn. 

autorizado a conceder um anuo de liccmçõt, 
C<Jill o respectivo ordenado, ao conduetoe de 
3a classe da Estr,~dct üe Ferro Ceni;ml rlo 
Brazil, Antonio Tuscano de Briw, em pro
ro.;·ação áquella em cujo goso se acha, parét 
i.rat.c1l' de sua saude, onde 1l1e convim· ; 
revogadas as disposições em cuntrado. 

Sala das Commissões, 19 de setemb••o do 
1904. -Domingos Guimarães. - Walf;·edo 
Leal. 

N. 182 A--1904 

Redacção final do p1·ojeclo n. 182, deste anno, 
que mttoriza o Presidente da Republica a 
conceder ao Dr. Felippe Rodrigues de Aze
vedo, juiz substit·ulo federal na secçcTo do 
Jliaranhão, oito mezcs r!cJ licença, com arde· 
nado, para tratar de sua saude 

O Congresso Nacional resolve : 
Artig·o uni co. Fica o Presidente da. Repu

hlictt autori:-mdo a conceder ao Dl'. Felippe 
Rodrigues de Azevedo,oito mezes .de liceuçit, 
com orJenallo, pant t.r:ctar de sua saudo,ondc 
lhe convier; revogadas as disposições em 
contrario. 

SitLt das Commissões, 19 de setembro dB 
!DO'L - Donúngos Ouimanies. - "Walf;·edo 
Leal. 

t::J; E·3i._'"'~ jp~_t:r"il~!L:l]JLO§ }V.[o:nJl.-teY::S._•o..31Ç3~li~O 

vern justifhur um pi'o}·cLo de lei al~or .• nüo 
<J processo de juli:';amen'.o de a:;:rl'av.;s o ap
pellações no Sup\"emo T1·ibunal Federal. 

BO 
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Pn.ra, a sua, justifica,ção não preci:-a nmis novo combate. Eleito Deputatlo, tomando 
que reler á Camara trabalhos seus na im- assento nesta Casa, discutindo o Orçn.menr.o 
prensa, e conceito.> produzidos cles1;;1 tribuna da .Justiç:t e Negocios do Interior, em 1895, 
lm cet'ca de tJez ltilnus. Pela sw1 tenn,dda.:l.; j:í ~tpnveitou a, hrguez<L do ckbate «para. lo· 
foi clmrnado de ineductivcl a respeito do vantn,r aqui uma. i.1andeira, não, por ora, 
assumpto. Não lhe repugna, o !Jlla.!ificativo de combn.to, rrws de prop::tg 1nda, no intuito 
quando se trai;a de doutrinas e principio.> de cluunar :1 o.ttençào da Uamar<t p~ra um 
scientificos. Fót\1 do domínio da política., ponto que lhe pétre~e da mais alta importari
onde são llcib:l :1s ttansigencias, o ot•::cdot• ch e prov.;cao seu ostudo acerca do mesmo.» 
não abri>. mão das suas convicçõ~s: o que Refel'ia-se á unidade da jastira, sacrificada 
pensa manifesta com müxima í'eanc1uez11. na. Cunstituição. 

Antes, porém, de ent1·ae em materia., vae Erd naquelle momento uma. sentinell<t per-
dar explicação ao nobre Deputado Sr. Chstão dida.; ainda ninguem, occupando um cargo 
da Cunha, autor do projeeto SJb,·e um codigo de rer;ponsn.hilidade, tinha. clesfrald:Ldo tal 
de processo civil e cummerci;d, ainda ~em bandeira; os vencidos na ConstituiJHe se con
parecel· da Commissão de Leg!dação e .Jus· formavam e aguat·davMn que o r.empo lhes 
tiça, apez;u de ser oJl'ei·eeido ao SOLl estudo dtLse ou não raz[to. O orador, porém, não se 
desde novembro de HJ02. c.mvenceu tb 8<cbedoria. do preceito consti· 

O orador é um réo confesso ; a rcsponsabi- tltrion .. l o, ao pleitear uma cadeira nesta 
!idade da nfto apresantaç:l.•.J desse pMecce é Canumt, se com)J•·om,rtteu a iniciar a obra 
exclusivmnontc sua. O seu procedimomo, de pt'clpag;wrl<t (Ül unidade da ,justiça. Sobre 
porém, tem circums~ancias attonuu.nte:;. o modo por que tem conduzido o seu pro-

A Commis:ão de que é prc,sidon te !'oi, no gran:nna, que o digam os ~eus collegas que, 
anuo passado, das mais sobreea.rregad<Lol de lm ouz·:~ anuo~, com o orador tra,balham nesta 
r.raballtos urg,.•ntes e rolevantGs, ;.endo que, Casa. T:nn n.pT·oveitado todos os D.:wment:Js
só e!le, orador, ficou encarregado de estudar pr-ujé)Ci;os de orgaoizacão judicia.ria, pro
e relatn,r pl'Ojectos sobre des:Lpr·opiia.ção, ces~os e me.smo do oeçamento-para dar com· 
organização llo Districto Feder<J.l, creação de bat) a esLe el'!'o poiitico. 
mais uma secção da justiça í'odend, neBta A id(h abrüt cam.nlw. 
Capital, sobre as acções e execuções contra No Congresso Juridico Amer·icano, reunido 
a Fazenda Nacional, sobre f.tlleecias e :dnda no,:tê1. Capital pam eornmemorar o 4'~ cente
sohre a organizttç:lo do Acre. Tudas estas nu.rio du descol.JrimGnto do Brazil, um dos 
materia.s furam JLu·g:tmente debrttid<tS neste primeiro~ q ue,;ti.onarios apresentados pela 
recinto, exigindo replica do reh tu r. curnmissào encarregada da sua convocação 

Como vê <t Canlat·:t, estava sobrec,arrega- fui: «Admiti;Jdo o principio da unidade do 
do de tr:.,b:tlhos J'ecl<1tnaJo;; pelo momüllto e dir·etto privatltl, é justitica.vel o sy,;tema de 
queexighm meditccção o estudo. diversidade do processo, cabendo á União e 

Pdc~s leituras q1:1e tom sobre o as,umpto e aus Est:1dos " CLllllpeteucia para legislarem 
pelo exeesso d(l sorviço que p,;s:_tTi1 sohi'ü Gub;·e l~ cte tt:;snmp!;o, sugunclo as regras pro· 
os seus cumpadwiros, o ontdor avocou tam· estabelecidas n:t Uonstüuiçiio Ne~ciona.l? » 
t:em pal'é>, ~i o projoc!o Llo honl'a.do Deput;ulo Sobec este f1ssumpto es~eeveram os Srs. 
por fvlin:ts. Aecea8<)8 quD o Sen:1do, que no Ot':l. ,loào Mont:JÍl'O, Amaru Cavalcanti e 
anno pa:SJ.do J.i~ct.tti:.c o pl'uject;o da n or·gu.· :vldl'a e Sá, nome.; re.,;peit .vui3 illL sc;encia 
nizaçà._. da justiç;t loc;tl, podtol'ht, <.hproveiLan- do Ditei tu. tra.b;·dhos lle valor condemuanlio 
do a idé<L de S. Ex., induii· a!;!;twl~\ aníioJ·i- a du:did<JdH d.t juotiçtt. 
z:Lçã.o J1eót8 sentit!o. No debate travado subre o caso naquelle 

Eis a8 razões ([ll(l t.cvn p:11'a. nf:o J;tr anJtl .. · Congr·es:lc>, u o:·ador assignalou que «era se
meilto <w irnpul'tu.nt, projecw ll.J S!'. Uastii.o e:,a.l'IO flanco. deddiLlo o eu.da vez mais con
clrL Cunha. ]!;muor:• não justificativas, pousa, ve;wt.lo da unidade du rlil'eitu e da justiça 
e1Hret:mto, que siio attenuanttJ;:; para o j :1- e eulltillli<L no se11 proposito de não deixar 
gament:) de su:.t nuuc\ucGa.. oeeasião de protesi.ar Cu!Hrtt o systema vi-

Dada esta explicccç. o <W iliusLr,J Deputado gente no Brazil e puguttr pela neJessidade 
por Minas, que liLuto avroço ille Jnm·ec:;, J iuadiavel de ::ma moi1ificação. Não fallu.va 
JJESsa o o;•allul' a e:utr·~t urdem do cono.idm·ét.- cum~. pulitico, lllas corno cultor das lettra.s 
çoes. Jurr«tc.~os. » 

Qua,:~do, rm ll do uutuhro de tR70, foi pu- 11 ('. . t · t 
'·J'o r , ; "' ,,.,,, •'l"b [ ,, l . r( .. ,. . _.vngresSJ VO Oll as segUlll OS con-u h ... allO d LfCI:.,tO t'i._J•~. cs 'l-" C' eccnc.o d, ._ Uq,_l· l _ .-. 
du,de :lit jusr.iç •, o <.H'arl,r, que ent.i<o ~o cJeil:t· e t<i)Oi'S: 
v:.1. á frente !io : n< jp:•md no ~eu EsLilu, I " l". ::dmii/ido o pdncipio da unidade 
prot~;stou inlmetkcl,:llik·llLO ( o.~1tra c•sh iti•~a do direii.o pei vadu. não é justiticavel o S{S· 
mteltz. Ma1s tal'cli', pm· uceastao dé1 orgam- tema da chverswade d.o processo. Elle nao 
zaç(w do poder jud!Ciario da Bahia, fer·iu tem as:;cmto em boa theoria e é verificada-
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mente peojndicial na pra,tica do direito.« 
(Amal'O Cavalcanti .. ) · 

« 2", mantida, como convinha, a uo.Uade 
do direito m:ttBri<:d, nacb jnstillca a adopçã.o 
tlo sys1;3ma da plm·alidade do dircHo f o :'m<.li.» 
( Dr. João Monteiro.) 

« 3"', admittiuo o princLpio da unidade do 
direito privado, não éjustificavel o systema 
de di verú.laue do p1·ocesso. » (D<3~embae
g"dor Meira e Sâ.) 

Errtro os nomes dos 68 congl'ossisGas que 
votaram Otitas condnsões, l~mita-se, no mo
manto, a cihar os Sr~. Coelho e CtLmpos, Luiz 
Domingues, AlfreJo Pinto, Gomes de Castro, 
Morao:> e Bctrros, Valladare,, Anthel'o Bo
telho, Sá Freira, Juão Luiz Alves, Martins 
Junior e Bueno de Paiva, alguns deste; 
Deputados e s,madOl'eS. 

AproveihnJ.o se eles ta imp.;rtantissima de
Cisão, o orarlor pediu a sua publicação no 
Diarío do Congresgo, para obri1 de propa.
gamht. 

organização judiciaria do Estado, a conse
quench logica secâ a reorganização radical 
do or';..çanismo jndici:J.rio. 

A c~tmMa s:1be que, discutida a. unida.cle do 
p?oces8o, a ella. não se podem sujeitar ol'ga
nizações differentos. Seria neste caso a. mes
ma. balburdia quCJ se voeltica hoje. 

N:io colhe o exempb dos Estados Unidos : 
são Esi;a.rios segregJ.dos que se não podem 
compara,r com os nosSJS. 

Prdtendia desenvolver longas considera
ções a respeito, mas a hoea está terminada. 

Em out.:::>a, occa::;üio, quando vier a deba.te 
o Orçamento drL Industria, o orador se pre· 
valecerá ela amplitude que se dá a essas dis
cus.>õ,;s para trat.ar com mais largueza da 
mater1a. Enoão mostrará que grande p:1rte 
dos m:1les que nos affiigem serão evitttdos 
desde que :J(l discu~r~ a unil&c!e da justiça em 
todo o Brazil. 

Com? viu a. Ca.mara, e;te ponto era um 
mero incidente: o ora, ior veiu á tribuna pam 
apresentar um projecto alterando o proce.,so 
do julgamento dos aggravos no S11promo 
Teibuml Federal e, como já. declal'ou, não 
vem dizer nada do novo. 

Vtte juscificar o seu projecto hoje com as 
me•mas paLwas que h • lO annos, em 1894, 
profel'iu nesta Casa. 

Deatre os membros daquella notavel as
sembléa que se pl'onunciara contra a unidade 
dajustiçcL, destac:.L-se um moço illnstre e que 
prest<t actmtlmente relevantes serviços á sua. 
terra. RcferG-se ao Or. Nilo PJçanlu. S. Ex. 
acaba de alisLa1·-so nas filoir·as do orador, 
com aicléa quo tov\j dct convoc;1çã.o de um con· 
gressj de guvorn:•dores para cuidar «de uma 

lei commum de pl'oc;3Si!O par11 todos os I~s
tados !lo Brazit e n'" qual fiquem formadu.s Cohcrente e convencido, não fez alteração 
as basus do peujJcb J.a unilica·;ão que será alguma nas suas idéa.s, de modo que,para jus· 
prop;,~;t;t ;í, legisL!LGur." de ca.da Estado.» t,ificar o pl'oj:Jcõo, o orador não precisa sin:io 

s. ~:;x. fa;( e:> te appella porque pensa quo lêr ::t Ca.m<tra tr·echos do discurso que pro
«rlüt a dia, se impÕ<l a necessidade» desta f,~:iu na seõsão de 23 de outubro de 189-i. 
medida, 0 porque es1:t convencido de quL~ os Mantem a.s mesmas idéas, os mesmos con
home:u; que tecm neS&e momen~o a responsa- ceitos, accentuando que as queixas de hoje 
bilid<!,de do Governo ct:1 Federação podem contra. o Supremo Tr~bunal são a:s m~sl!'ms 
contl'ibuil' effica.zmente pat·a q 11e mais forte naquella épo~a a1•gmd.as! _de mmtos JUizos 
se tcH·no 1a unidatle polític<L da nasu, pJ.tl'ia.» prof,;l'lrern as suas daCisoes s~m :;bsoluta-

A Gste convi te 0 (>minen ~ 9 governador da· men~e conhecer as au~os, sendo mten·amente 
Bahia respondeu que ;'appL.mdia a ioiciati va alheiOs a.o que se Ltec1de. 
do Congress,J de Deleg.;d Jd dod l~sta.cios para D.J passagem apontará. um facto caracte-
tiemar as ba.:>Js da unillcaç'Lo :c a lei processual ristico. 
e in.licat•ia opptJl'tunamoni;e rept·esentante Ha tempos, o SupL·emo Tribunal decidia 
da Bah;a, opinando pela capital do Eshdo do um:~ ques1.ão poe accordiío unanime : meze3 
lUo pétra ;t re:miií.o do Congresso, sob a prosl- depois, em qttest1o üientiM, o Supremo Tl'i
deneia. do Mini;tt•,; rla Justiç.t,.» bunal eesolvuu de motlLl inteircttnente con-

Acredita que ct iJéa cl; illLtstre presidente trario t 
flll'uÜBnse 'Í louvctvGl. P.Jr que, porém, não 
eni'centar logo ct questão? 

A UécL de S. Ex., adi<tn lo, IH opinião do 
orador, a. soJuç:iD fra.oca do pr.,blem11, nã.o 
::~ itnnoJe. 

Pel!~:.t que sCl não deve em questões desta 
ordem O!lvolver <t politici1 nom. tã.o pouco 
se eSjJtn•,u-. que dosse CLlngresso srtirt reso~ 
luçJ.o estt•:.tnt1a á unitle:tção do proce3so. 

Si fol' resolvida. a unicJ:1,ie do proc,;.~so, 
reconhecendo-se, portanto, que ollél não pódo 
ser decretttda, sem que ta.mbmu se altere a 

Assim, uma, decisão, torruda, não pol' 
maioria occasi·m J, nus pot' unanimidade, 
fd dons mczos dapols reformada, e isto de
vitlo unjcamento á mudança de relatoe t 

A hora do expediente não lhe permiGI:e dar 
maior desenvoll'imento <ís suas i.léas. Re
serv3" so para, quan.lo fvr o seu rm:j reto 
submeHido a deba,e, encaml-o sob suus 
varios a. JpeGtos, dan ,o á di~cussão a a.m pll
tude qul~ o assumpi;o comporta e mececo. 
(JJ1uito bem ; muito bem.) 
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Fica sobre a mesa, até ulterior deliberação, 
o seguinte 

PROJEOTO 

Julgar é, quasi sempre, fazer applicação 
do direi to aos factos. 

Estes, portanto, devem ser préviamente 
verificados par·a se poder fazer com acerto 
es,a, applic ;ção. 

O perfeito conhecimento dos factos e df> 
suas circumstancias, que porlem influir na 
applica,ão da lei, na maiorirL dos casos de
pende d' leitura e exame dos autos. 

Poe mais h&bilitado e conhecedor das. leis 
que soja um juiz, tão complicada pôde ser 
uma questão, que elle do momento não a 
poss<\ resolver, precisanllo de estudo calmo 
e acurado. 

O simples relatori.o feito por um dos juiz !S 
nem sempre é sufficiente para esclarecer os 
outrus sobre o facto e questões a resolv<w. 

Por mais intelligente, illnstrado e cuida· 
doso que seja o relator, pôde lhe escapar a 
meoç:'to de um documento ou outro meio de 
prova ou alg·uma circumstancia que, si fosse 
conhecid'' por outro juiz, poderia fazel·o 
mudétt' de opinião. 

Si o facto e suas circumstancias, a lei a 
applicar e o modo de f,,zel-o muiGas V<,zes 
dão logar a di vergencia de opiniões, mesmo 
aprecia,dos e estudados com toda a attenção 
a divergenci•t mu,to mais se accentuará 
quando conhecidos e apreciados de momento. 

No Supremo Tribunal Federu.l, nas appel
laçõPs, apen~s vêem os autos t1·es juizes ; os 
demn,is decidem pelo que ouvem na occasiãú 
do julgamenr.o. 

Dahi resulta algumas vezes. que as deci
sõe:> são proferidas sem completo conheci
mento do as~umpto e sendo vencidos os 
juizes, que devem delle ter mais conheci
mento, a saber·, os que leram e estudaram os 
autos. 

As decisões assim proferidas dão logar a 
queixas que não são sem fundarnent,o. 

E' indispensavel, poiB, que o processo do 
julgamento seja alterado pam sómente no 
mesmo intervirem os juizes que tiverem 
visto e examinado os autos e evitar que em 
casos perfeita.mente identicos appareçam 
decisões diver.>rentes só porque os relatores 
não foram os me.>mos. 

Dahi póde ,tpenas resultar alguma demora 
no julgamento, inconvemeute que é perfei
tamen1;e compensado com a maior· presum
pção üe :wer ;,o n<t decisão. 

8ss1o demora, rdiás será q'1asi sempre ap-· 
parente, porque é Fwito commurn :J<érem os 
feif;os ju!g;cdus nmito depoi> .:o-visto-do 
ultimo revisor, com gr<tmle perda de te,upo, 

que pôde ser aproveitado com o exame dos 
aLttos pelos outros juizes. 

Nos aggravos apenas vê os autos ó re
lator. 

Reservando-me para na discussão d:1r 
ma .. or desmvolvimento ao ttssumpto. sub
metto á consideração lla Camara o seguinte 
projecto : 

O Congresso Naciona-l resolve : 
Art. l. o No jnlgamen !;o das appellações, 

no Supremo Tl'ibunal F'edera.l, se observará 
o seguinle processo: 

§ l. o Visto o feito pelo relator, será re· 
visto pelos quatro ministros, que se lhe 
seguirem na ordem da antiguidade, passando 
os autos de um ao outro com a nota de
vbto. 

§ 2, 0 Ao ultimo revisor incumbe apresen
tar o feito em rne,;a. na primeira sessão que 
se seguir e pedir vista para o julgamento. 

§ 3.• Só terão voto no julgamento ore· 
lator e os revisores, podendo, porém, todos 
os Ministr•os discutir e elucidar a materia. 

§ 4. 0 Si houver embargos, serão os autos 
vbtos por todos os membros do tribunal, 
cada um dos quaes terá para isso o prazo de 
duu,s confei'encias. 

Art. 2. 0 Nos aggravos as decisões serão 
tomadas pelo relator e mn.is dou~ Ministros 
sorteados depois da distribuição, os quaes 
examinarão os autos no pl'1kZO maxímo de 
duas cunt'erencias. 

§ l. o Será tambem permittido, como nas 
appGllações, o debate oral entre as partes. 

§ 2. 0 Os ag-gravados terão vista dos autos 
para contraminutarem pelo mesmo prazo 
concedido aos aggravantes. 

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

Sala das sessões, 20 de setembro de 1904. 
- Paranhos .iliontenegro. 

O Sr. Neiva (pela ordem)-Sr. Pre
sidente, pedi a palavra prela ordem, porque 
não pude fallar nu expediente, o que farei 
amanhã. A respeito do assumpto de que devo 
tratar, é verdatle que tive a satisfação de 
ouvir o meu distincto amigo e companheiro 
de bancada, o Sr. Paranhos Montenegro. 

Agora, neste momento, o que venho pedil· 
é •1ne V. Ex., attenden,lo a que continua en
fermo o nosso prosado collega, o Sr. Beza
mat, nomeis quem o substitua na Commis
são de Fazenda o Industl•üt, que se acha des· 
falcada e tom ti:lo dilliculdade em reunir-se. 

E' o que fJOÇo, por ora; amanhã, oppurtuna
mente, darei mai,::; latitude ao meu pedrdo. 
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O Sr. Presidente- NomeiO para 
substiruil• o Sr. Bezamat, na Commissao de 
l<'azenda e Indudtl'ias, o Sr. Mauricio de 
Abreu. 

Comparecem ainda os Srs Aurelio Amo
rim, Passo,; Mieanda, Chrisl.ino cruz, Ray
mundo AJ•tbur,Anizio de Abreu,João Ga.yoso, 
Virgílio Erigido, Francisco Sá, Frederico 
Borges, Eduardo Studart, Sergio Sa.boya 
Eloy de Souza, Alberto Maranhão, Trindade, 
Abdon Milanez, lsidro Leite, Affonso Costa. 
Cel~o de Souza, José Marcellino, Pereira de 
Lyra, João Vieira, Esmeraldino Bandeiea; 
Mareira Alves, Cornelio da Fonseca, Estacio 
Coimbt·a, Angelo Neto, Rodrigues Daria, 
Oliveira Valladão, ·Domingo.: Guimarães, 
Ca;tro Rl'bello, To~ta, Felix Gaspar, Euge
nio Tourinho. Satyro Dias. AugUkLO de Fr<•i
tas, Rodrigues Lima, Eduardo Ramos. José 
Monjardim, Galdino Loroto, Os"ar Gortoy, 
Sá Freire, Amur-ico de Albuquerpue, Erico 
Coelho, Belzario de Soum, Pere1ra Lima, 
Cruvello Cavalcanti, Francisco Veiga, Viria to 
Mascarenhas, Bernardo Monteiro, Ribeiro 
Junquen•a, Astolpho Dutra, Carlos Peixoto 
Fllho, David Campista, Leonel Filho, Adal
beato Ferraz, Lamunier Godufreno, Silvino 
Barroso, Calogeras. Nogueira, Olegario Ma
citJl, Mor·dra d.~ Silva, Bel'nardo de campo~. 
Francbco Romeiro, Vulois de Castro, Ar
nolpho Azevedu, Ferreira Bl'aga. Bernardo 
Al!-Lonio, .Gosta Netto, Lindolpho SJrra, 
EI1seu Gmlherme, Barbosa Lima, Germano 
Husdocher, Rivadavia Corrêa, Domino-os 
Mascarenhas, Vespasiano de Albuauerqu~ e 
Diog ' Fortuna. ~ 
. I_leixam de comparecer com causa par

twipadu, os Srs. Puula Gu.marães, Sá l-'ei
X(}tu, Enéas Martins. Raymundo Nery, Ar
thur Lemos, Rogerio de Mie:mda, InJio do 
Brazil, Antonio Bastos, Guedelha Mourão, 
Thom:tz Cavalcan1,i, Pereira Reis, Paula e 
Silva; Arthur Orlando, Epaminondas Gra· 
cindo, Arroxellas Galvão, Felisbellu Freire. 
Leovig·ildo Filgueiras, Vergue ue Abreu, To
lentino dus Santos, Marcolino Moura, Cor
rêa Dutra, Mello Mattus, Irineu Macb:cdo, 
Bezarnat, Julio dus S:mtos, Henr1quo Borges, 
.João Luiz, Penido Filho, Francisco Bernar
dino, Antonio Za,carias, Manuel Fulgencio 
Lindolpho Caetano, Rodolpho Pauão. Pactua 
Rez,end.e, Jesuíno Cardoso, Rebouças de Car
Vétlho, Fer·nando Prestes, Alvaro de Ca.J·va
lbo, Azevedo Marques, Candido de Abreu, 
Abdon Baptista, Luiz Gualberto, Angelo 

. Pinl~eiro, Victorino .1\Iouteüo, Jamus Uúcy, 
Casstano do Nascimen 1.0 e Campos Cartter. 

E sem causa os Sr-s. José Euzebio, Cunha 
lYI~chàdo, João Lopes, Walfredo Leal, Tei
xmra de Sá, Raymundo elo Miranda, Moreira 
Gomes, Bulhões Marcial, Augusto de VHS· 

concellos, Paulino de Souza, Bernardm de 
FarLt, Camillo Soares Filho, C~'.t'v;,dho 
Britto, Camillo Prutes, Costa Junior, Ama
ral Cesa1•, José Lobo, Leite de Souza, Fran
cisco Malta, Benedwto de Souza e A!fn,;,io 
Varela. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da discuss:Io 
unicô. do parecer n. 156 A, de 1 90<1, I:K, bl'e 
~mendarJ oiterecidas na 2a discussão do pro
Jecto n. 156, clesGe anno, que tixa a L12speza 
do Ministerio da Guerra para o exercício 
de 1905. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Medeiros e Albuquerque. 

O Sr. Medeiros e Alltn~
querque vem dar a reiJposta, que dtwe 
av seu d1stincto collega por Minas, o 81· .. lcJão 
Luiz Alves. 

S. Ex. justificou a sua emenda mosteando 
que, na sua opinião, elltt vem corl'igir alguns 
abusos. Mas com uma di~creção cheia de 
reticencias, o brilhante Deputado rniueiro 
deixou em suspenso o alcance real das suas 
palavras-si realmente se trata 1ip::m<t8 Je 
abusos de quan tidacle ou de qualiuctde e 
destino. 

De quantidade-si 0 que desejava dizer era 
só que o Governo importava clesnece,:;,arla
mente generos, que podia encontl'at' com 
faciliaade no nosso mercado. 

De qualidade e d.õstino- si pretendia re
ferir s 1 á importaçao subreptinia de generos 
nã.o destinados a serv1vo puiJlJCo, e sim a 
autol'idades ou emJ•r.-gaJ.os, que ss rwevale
cem indevidamente da sua situação. 

Na primeil'a parte do seu breve discneso
?reve, mas, como sempr•e, eloquente ·- o 
!Ilustrado represent'l,me mineiro rd\JJ•ia-se 
mais provaveliUenGe a nste ultimJ genm'o, 
tendo reservado <1 seguudi.t p"rt.e rmrct tratar 
da prime;ra especie . Ora, a sua emencl, nii.o 
dá remedio nem a um, nom ,~ outra. 

Em primeiro lugar, como aqui accen tna,
mos, ella tom um (:ar<tc:,er nitidamentu oppo
sicionist:t. E' para vigia!', p:ll'lt con.:rGe:tng-er 
os mi.nistros 11 uma detormin11d::t nm•mct- de 
proceJ.imento, que a merlid11 appa1•eco. 

Em que, flO justo, elht cun iste ~ .I<;rn cwto
riz:•r o Governo a abril• creditas, quando 
tiver de pagar impostos aduaneiros a e i m
portação. Us credito:; são indetermin;tuo:J . 
A~sirn, nada limita a impossibiltda.U.e q;;o olle 
r.cm de mand;u· buscttr nu esGt':.tngetro l;itcln o 
que desejar. Ab1·irâ tanGos crml1tos quant;os 
furem nccessarios. 

O V<tlor proteccioni8t<t da medida àe;Jap
parece, portanto, iuteh·aJw.mto. Si a uruenda 
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consignasse urna somma determinada e de
clarasse que o ministerio não poderüt im
portar mercadol'L.1s de qualquer natureza, 
cujos direitos fossem superiores tt ella, ainda 
se justificaria a prcscri pção. Era um limite 
certo. Mas, si, seja qual for a irnpm·té•neia 
dos direitos a pa.gar, o Governo pnder par., 
elles abrir creditas, não se compreheude 
onde está o alcance da disposição proposta. 

qualquer pn.rticular . Só o que lla é que elle 
nfto paga direitos . 

Ü Stt. 'MEDEIROS g ALBUQUEhQUIC faz netae 
quo, nesse caso, aiudr1 menos razão tem a 
medida do nobre Deputn,do mineiro, porque, 
si Já se t'coY- a fisccüização minuciosa e ainda 
as,;im nc<sEam, üs vezes. couGr-ahandos, não é 
a <Lbei;lura de creditas que os vae impedi I'. 

Vê-s<~, ]JOl' conseguinGe, que a proposta, 
Explicou o autor que i8so constitniria. pre- visand•J fiscalizar o Governo, é ·per'leitv,mente 

cisamente uma providencia de ordem mor;1l: innocu<t. Nií.o chega "o resultado que dewja.va 
forçaria cada mi.ni:3tcrio tt confe.smr que a!cGLncar. 
sornma e qualidade de material manc!al'a Não l.imiia. o. inJDortação e t.m1 mais o 
buscar no estrangeiro e que imposto paga. ria incontest;;c vel defeito- de ser re;drnente si n
esse material, si tives~e sido l'ecebido püt' 

1

. gularisstma. 
p_artict~lar_es. Tudo isso, enüeta?to, se obte- . TI·a~<t·so ~e fazer com que um d~do mi
na mars simplesmente, obr1ganao o Govei'llO 1 nrsterw (l11Ja quo p;,tgtw e outro flJrta que 
a não reti_rar da Alfan:Jega. rnatm·.tal. a_lgum j r·ec.ebe uma cel'ta quanti,~, a tHu'o. de im-
sem prévra enumeraçao de sua qnantH.la.de posto . · 
e qualUade. Egtaria depois ao alcance de Um<1 parte do Govemo pagéH' imposto a 
todos fazer o calculo. dos direitos. a.duauoil'os .. 

1 

~~u;·" _,rmrt,e é' rt_·~lmente. fóra y~ \o~o··. pro:p?,· 
E', portanto, uma infurm;1,ção de esta- ,Jt,t •. 1 .~! ~ 0 Gov~rno1-0 ll:!posto. e?. ';~', u:nc,L 

tistica o que pretende o Sr. João Lulz Alves, ·: ~.xcl~<,ol _a·m~nt_~·. ,u?~ mc.1? ,ye t,er. ~~cursos, 
informa ão que no seu modo üe entonder l u~m dt~ .. faz~,. r"""'c ,,s ll~lA.s,rüacte;,; t;a admr
servirâ.,ç pela Sua publici:Judo, como Ullll~ D~str<.tÇé\<1. b' Gt~rt_o que, US Vez

1
e.s, OSUilpüStOS 

repri nenda ao Governo q 1. ndo elle .. , sao tam be:n ~xrgulos dos pw· .t~uta;es,_ como 
excedi r ' la 8

" um mew rndm::c~o do protecçao as rndus -
~ ~·· ·' ' , ·~' o 1 r ·t· ;; , I kias. Mas para. o Governo, si elle tom I',eal-

~;as <>lil•"a,p.1!a. 1
"
80 ,'_'L~. prop~~, 1. n~~-.~ mente uma umdaüe, um pensame_nto due

~ az. Osncredi~o~ aber tos/:~o ,e"pcCl~~'~1 ~ _ ctor; ,,i entre as suas diversas parles lm 
pelo me os, n ~a os obn5a a. _!38P0 f1C,t coor('en·1ç·ã• e coher.·ncia ollc to·lo dnve 

rem-os generos unportado.J. Dtra.o apenas ,~t· : ., '.;. ,;d 1 , ; , : · . ... .'. - .", 
a som ma precisa para os direitos. Nom, por ?·'. /~ ,"IJ

1
'
11

';. ~ (. 
0
,
8 m~sm~s ,u;,tt.rG~~ ~,nao •o~ 

consrguinte, a reprehonsora estatisticaappa.- pOul~ a~m~tw q,tet~m,t d~ su,,s ~~:.L"s ten~~' 
recerá, porque não se saber::'t si di'SW.> g J- ;utl~l~~:s p10t~ ccwmstas. e ou~ra "':J~t ~,Ppu~_ta, 
noras havia analoaos 110 ')·•i>: · \. s·mnJ~:v ,t e,;gcs mtmtos, .de tal mouo que a:~ dua~ 
verÚicação das sorn~n~s de ülJ~eit·o: nã~ b&stc~ esteJam em 1ucta e so precisem l!scal!zar ! 
para avaliar a conveniencia ou incouveni- Directamente, pcm.o, o poder publico, o que 
encia da importação estre~ngoi.ra. clle recebo como impusto ê, pol' isso, unica

Para a correcç,ão dos abusos ele outra. na
tureza parece que a meclid<1 a lncla servir<~ 
menos, porque é de crB!' que a Alfandega. 
não precise abrir os c<1ixões oiiiciaos e ex
aminar o seu conteúdo. Ella tem a obl'igação 
de a~1·editar nos documentos, quo OB varias 
ministerios lhe apresentarem. Seri-a eifecti
vamente 1t ultima das extro.vagancia:; que os 
empreg·ados aduaneüos respeitassemwJigio
sarnente as malas dos representantos diplo
rnaticos, por urna simples declaração, e não 
ligassem o musmo credito ás declaraçõs das 
altas autorid.ades do seu proprio paiz. Si, 
portanto, passam, ás vezes, contrab<wdos 
para essas autoridades, inc:nidos mu; caixas 
onde veem generos de ou o ti, natureztt, eon
tinuarão, como até aqui, a r:.u>sm· . 

0 SR. CRUVELLO ÜAVALOAN'l'l-V. Ex. 
ei U, enganad.o a respeito do que se pusm na 
Alli:cndcga. Lá, actuêflmonte, já so faz r.• con
ferencia minuciosa de tudo o que vem pal'a 
o Governo. Procede-se com olle como com 

mente meio de vida, recurso material para 
a administração. O Govemo pc.g<tndo im
postos a si mesmo ê incomprelwn~ivel, om 
face das noçõas nmis simplus do direito pu
blico. 

Disso, porém, o digno representante mi
neiro quo isso não pass<n·ia de um jugo de 
contas, amlogo ao qne se fn,z quando os di
versos mínisteri0S pc.,gam ao dtt Fo.zenda 
serviços ieitos na Imprensa Nacional. Porque 
ct lmJ1l'fm~a e a Alfandeg<L são repartições 
subordin:t,üas ao me .. mo Ministro, o caso lhe 
p:u'ece da mesm:J, naLurf:Zlt. 

Ma:: a difl'crença ê evidente. 
Quand.o um rninmtel'io qualquer pag;t á 

Imprensa Naeional um servjço que ahi fez 
executa.J·, n;Io lm apJna.s ,í:.•1;o de conte< s. lb 
dinheü·o etl'ecti vamen te sa !lido dos uuü·e.; 
puhlicos J.ura pugLtl' impres,,ures, compu;:;ito
res, broclladoro:s,fornccoclorcs de papeJ,tint<,, 
col'düo, etc .. Não tio finge; paga-w de r·erdad~. 
O lliíwsterio de" Fazenda u.dea,nta. o d.inheiro 
e o quo eucommendou o trabalho indemní· 
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za-o. Do mesmo modo pelo qual o ministerio O SR. PPESIDENTE-Tem a p:tlavra o no-
encommendante podia mandar pagar no bre Dcput:.tdo. 
Thesouro as contq.s do uma typogra]Jhi<\ pa1·· 
ticular, manda. pagar as ela. typogl'aphi:t IJ11c 
o Gov.eruo mantém e onde, aliCts, os p<wti
culures e o Governo são tratados em pé de 
igualdade. E', portanto, u m certo serviço 
que se retribue e um certo ma::erial que se 
indemniza. Na.na disso é ficção-ao passo que 
a operação peh~ qual um ministerio pagr.IT 
imposto.s ao da Fazenda e este os receber, 

1:21 §r . G:~1eão C :.<>•·valhuul diz 
que as eme:Hlas npr·esontacla.s ao projl'cto 
foram esLudadas com o maximo cuit.l:.vlo 
re!a CommisAio, e,cle accordo com l~ maioria 
em alguns ponto~. unanimemente em otrtros, 
fui redigido o parecer, ora su}'ito ao escla
recido debato dcL Camar-a. 

Dentre as emoatl.a.s ao p1•oiecto mnis in.raa-será uma serie do fingimentos : nem se " ~ 
d mente de batidas no seio da Commis:;ão, tl.e pagará, nem so. r cceber;i. na ;J.. Será só um c. 

escrip turação fictici ... de pur·o papolol·io. cuja maiori<J. logrou p~uecer· , destaca- se a do 
D zia-o:e aqui, ha dias, q 11e is;o equivali:\ nobre Deputado por MiiJétS, o Sr .. João Luiz 

a ver um homem pr.ssunrlo o <J.ln hoiro de um Alvrs . 
bolso para. outr·o: Mv.s ,1 comparação esta v v O or ador cumpt•e um dever declarn.ndo 
mnl feita, pol'que 0 engcaçado é que 0 ci- quo foi contra.rio a esta emenda. Cilegou 
dadão ele que 8 ,~ trata n ; caso da emenda do mosruo a redigil• pétrecer contrario, quB foi 
Sr. João Luiz Alvos não passará nada: r~jeüado. ~ol.~ C~n:m~ssão .. ~o:· isso vem ~i~ -
1lngirà gr·avomente qne t ira gra ndes som- d,~ ~~~~~tn ue~te, ··~~.u·~1.P~0 l''';a; em n~:'.lu '~'' 
m<ls de urna algibeira c as encaixa n:t outra. le~ ilsca.l e t!o" .J,lULipiOs re"_ulador t.S de~~ 
Não se. trata mesmo do que s~ chaDJa «jogo l~1s .o~·ç~m~e~ ,arr~~ ~l a Republwa, pcdLr a 
de contaS>>, pol'<).Ue om tod~ Jogo de contas Cama: a a ~u,~ r.eJmçao: 

9
• 

9 
., . • · . 

ha um certo capi ta l real, ex~~tente, que os- De acco1do"~~n~ o art: ·.~ ',§_ -~das t,~ufas 
tavn. posto átli sposição cie uma verba e da~, lllfa.nde.,':'-s, as. m~rcu.donas ~uc 1ore2_u 
passa para outm . Si um individuo possue d~Lctan.e.n~e Importadas r~r con:a dal~~la~ 
urna som ma em qua!qncr banco e a m:se P~1ra o SC;l v~ço da Repu ul.ca, gozam de r~en 
1lle81ll'1 lJ:lllCiJ deVO qualquer quantia, não ÇuOT de ~ ~: elt'.JS . ., , , , 
precisa ü· a um gHichet recebe~· 0 dinheil'o No Orç,:m~?~o d_a Recer,a encontra-se a se
e a outro entregal-o. Bast<~ um Jogo de contas gm~t~drspu".ça.~o · . , . . . , 
para fazer a operaç:ão. Mas é opet·ação « Jit t. 12 .• Nu~_conGJ actos de forn ec1n::ent?,s 
sobre dinheiro d.; verdade, dinheiro quo exis- q:l: o G?Vel _~o tJver d? ce~;bra~ n~ YI~ encJ~J 
te realmente. E 0 que se quer f: •zer é uma c}; ~~a ler;. ílcc ·ll:e yecl.alo I.Jc!mr a cLu~ul~ 
simulação: simul<t·SO c.jm grande solernni- ~~ 1~euça~ ~o drrmtos aduane1ros pa~a r.n-~te 
dade cue se tira dinhe it'O rio Tllesouro e si IJ,d 1mpor ta.do, e nem 1l1.e será p~lmi ttJdo 
mula!se com solcmnidade não men ur que de.;~<~.charcum essa rm~~~~~dade, a tncl<l qu J 
elle é entregue á All'a.nil<>ga. Nem a despeza, et " seu nome, esse materuu. >> 
nem a receita são reaes. O nobre Deputado por Minas apreseutotl 

Assim, como meio do 1isca liza·ção, para esta emendn., ttecentuaudo quo ella consul
saber o que o Governo inwort~l, a wedioa a tava não só um fim de alta moralidade, o 
decr etar er<t" obrigação, para elle, de publi · de Jhcalizar a importação a cargo da Uniã.o, 
car especificad:tmonte n Jist:\ exacta Lle tudo mas aind<.t um fim proteccionista, de modo u. 
o qne reeobe do estru.ngeiro : a emenda não poder amparar as industrias nascent es do 
dá e8~·e resultado. Não serve tambmn para p::tiz. 
limitar a importação , porquo os creclitos que O orador fa.ll<J. sem suspeição neste as
o Governo pôde :.tbl'i~· não tem quantia sumpto. Portanto, não hesiGa em dizor que 
certct. lhe parece prematuro todo e qualqner es-

Por ultimo, idéa de f;tZGI' um Govemo forço neste sentido. Entende quo se duvc de 
pagar imposto a si me:, mo é vag3metJt.e co- prof'oroncia promover com in tensidélde e 
mica, e absolutamente i nacceit;tvel perante efficacia a importação do que medir cs seus 
o direito publico. (Múüo bem; mtt:to bem.) e1TeitllS, o que t om acarretat.l.o para o paiz a 

· diminuição de suas rendas e a ba.ix<t da. taxa 
() Sr. Presidente- ConLinúa e cambial. Porque em v~rdadc n industria na

discussão uuica. do parccc.r n . I5G A, da cional se tem maoticlo com esses tres fmquis· 
1!:)04, sobre emendas olfc•r ccictas JHl 2• clis· ,'illlus insGt·umcntos: cambio baixo, papel-, 
cussão do proiecto n . if:iG, dest.;, anuo, cue wueda irwonvcrslvel o turiüt;; }H'Oh ibiLivas . 
fixa a despeza do Ministe l'io rl:t nw:rra pâ1'rt. Não se tem sC"guiclo reglllarmcnte a tiou-
o e:x:Mcicio rle 1905 . · trina protoccionista, tanto assim que m;ú~ 

so tem lr•gis l <~cto prohibindo tt importaçflo 
O ~r. Galeão •(ht~"'>"alh,tl- estrangeil'é~ do quo om pl.'otecção á i udus~rié~ 

Peço a palavra. naciona.l. 
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Ora. desde que ha uma disposição expl'essa. 
de lei decre~andn a isenç5.o de impostJ:s pLwa 
merc--tdoL'ias destinada::> ao serviço tla Uuião. 
pen-a o or<Ld.ur que i,al dispo •. içlo deve ser 
entendida nos sous àevid· 's tennos. Ae!H\ 
que esta disposiç~u se rcfer·e unic<Lmente aos 
contru.ctos -fie for-necirnuntos feHus pelo Go
verno, pol'que, havencio intuito re·:rJ de pro
teger a índust['ht na.c iona.l nesta concut·;·on
cia, o Go.verno fir.;;.t va prohi bido não · só de 
despachu.t· mcrcadol'ia:J attinentes áquelle 
objecto, ·como de concedt~r a isenção de di
reitos ao coutl'actCJ,me que os quizessc im
portar. Este foi o pens<1mcn to da lei, e que 
o foi se evidench pelu emprego da pUtlavr•a 
despachm· • 

Não ha, revogaç-ão expressa, de umn. dispo
~ição tln. let de tarifas, quo é uma lei nrgil,
nica~ ma.~ sim um:.~ di:-;_lJosiçào rer.-n·cnte a 
simples d1•spat:ho ulfaud<~gar·io. E tauto fui 
es~c o pensamento ·1ue pteduminDit no espi· 
rito fto legislador, que r.a.t disposição n:i.o tem 
sido executa.da. E' u1n f<.tctJ conhecido . 

Accenma ainda q orador que o intuito do 
nobre Deputado, tent;wdo regular a estatisti
ca, não prevalece, porque tiJdo despacho do 
mercadorias i rn poetadas com isençã.o de di
reitos é pl'ocess:J.do como si tivesse pa.go ·os 
respocUvus (lireicos. 

O orador lê á Gam'vl'<.L <~ esuatistica da im
por1; 'Çàu tlil'ecta. em 19J2, ondn onde vmn 
tudo perfdt:uneuLe cliscriminadu. :Si o in
tuito úo nobre Deputado é cunseguir estatis
tie<t exa.cta e ver.J.: . ., .t cü•;t, deve dír.o1· a S. Ex 
que, '~a,l cumo dost·:ja, já existu; si_ é refrear 
abusos, o moLivo nà<1 preva.lcce; porque os 
processtiS de de:ipacllos na Alfc.tnltega. tecm 
por fim a urcec1daçàu dos impostos e tt obscr
vaocia. do Ualn.,., tanta~ fvnnulas quo _po:"S i~m 
c devam impecltr a fraucln. ::;i ain.la o intlri· 
to de S. Ex. (\ ga,rant.ir a. p1•ospcrícludo da.s 
indu~;trias nascen tu:;, pensa, u on.t.dor que · ttLl 
J·esulta.clo nãu podel'á. sei' colhido, port1ue a 
lei pt'oteccionista só póde encontl-<~r ttpoio e 
efficacia no concnl'SO q_ u o a massa gor . .t.l da, 
Nação lhe pres&a, co,npr.;ndo os uhjec~os ma· 
nuracturad·JS 011 procluzidu~ d.omro do paiz. 

::>i uma. industrw., m.JnÍ>ada, CJIU capit .. es 
rea.es ou fict.i<.:lus, espen1 mc.tntt~r-se o vivel' 
unic<.lmcnto á sombi·a da feeguezia .do Esta.do, 
os.:m indmtt'i . .~. edtú. desde logv cuudemnada. a 
não poJer ex1:sti r. 

Fora.m estes o.; motivos quo do rnoveram o 
01~a.doJ.' :t :30 pronnnctn.r cunti'a a cmoml<:~ do 
nui.Jt•o D l~ptnado pur Mina.s Gdr~\es . 

Quun Lu <.~ omemtu n. J 1:i, <Wl't:seutarla lJelo 
Ho1Jl'e Deputado pol' l::l:.nrta C(tt.hal'ina, o 
Sr. P<.tula" Ramos, a qual teve fdizmente p<~
recer coutrapio da Uommissão, cum1n'J <to 
o1·ador dii::eL' que sl e!Ia fo.sse appruvaàa., 
viria <ctpcna.s impodir a. continuação de obras 
em audu.mento, })ertm·bando serviços que 

~emn :m mica. a satisfação de pramentas no
cc:>~i.ia,(les. 

O parecer da Comrnissã.o pondera que a 
interrup .:ão üas obra.s do Sttnatorio Milita.r 
fios Campos do Jorrlao, nssim corno as da Es
tt•a.úa J.e Fer·ro de Lorena. a. Bemtlca, redun~ 
daria em prejuizo n.vultado pa,ra os cofres 
publico::;, õ que_ a Commi.'3são procurou im
pedir, consigoan•.lo no orçamento as verbas 
ne(\GSS:11'ias pa.r<L a sua continuação. 

M:.tnrlnoúo suppeimir a c1ue ~e refet•e ao 
S<Lnntorio Militnr, S. Ex. justüico~::: a sna 
cmendaargumeot-,tndo Qne. si o San:_L tori·: tinha 
por fim a cul'a dos tuberculosos do exercito, 
e si 03t ' ~S, segundo a lei, devem tcP baixa e 
não continuar nas fileiras, era inutil o Sa
natorío. 

S . Ex., portanto, p;wt.iu de um erro e 
chegou, como devia., a outl'O erl'o: 

O Sanatorio, consGruido em log<n• saluber
r·irno si .. ua.Clo u. um :, a.ltura de 1.640 metros 
~ubreo ni vul do mar, não terá por 11m sómente 
t~ cura de tuberculosos, m tts de todos os do
ente:; do exercito que necessita.rem de uma 
reconstituição, qut~ só o clima e o regimen 
hygíenico adopt~tdo nps sanatorios podem 
pl•oduzir eill.caztllcnte. 

Ent :·ot<.Lul;o, aind;.~ quando fosse o Sanatorio 
de.:ltina.•lo sômente <~ reeeber tuberculosos, 
uã•J tet·ia ntzão o nobre Deputado. porquanto, 
segumlo !'acto obset·vüdos, quo o orado1• cita, 
a cur·a i.la. tu berculosc em lo g •áo é rcputa.d:t 
certa, e o l~SGttllo, para f<.tZül' uma pequena 
economia, não deve deixar ao de::;tunparo 
<Lq uelles quo om seu serviço adoecer <1m e 
que, sem o recurso pi.·ojectado, ficariam re
duzidos a morrer á miogoa do tudo. O pro
blonu nàc é, puis. apenas clinico, é tam!Jem 
social, o o ora,dor addnz os motivo:.; pelos 
(ltmes jukn. que é um dever do Governo a 
continna.ç.fi.o {li.~s ob1·as em :tnJamcnt.o. 

Qua.n1;o á Estra.da. de Feno de Loreua a 
8cHnrica., jü. em parGe construida, militam 
em seu l'íl.\ror motivos que o orador oxpende, 
sendo o mais fJrclimina.r delles a. vantagem 
que om. nosso p<üz re:sult<~ sempre da con~ 
:;Geuc~,:ãu cte qualquer vb ferrea. 

Si, como era pensamento do Governo, o 
ponto 1.erminal dess =.~ estrada já não será a. 
t'a.bl'ica, de pol vo1·a projectada, nem por isso 
se deve constdorar morwr a vant.agem que 
ell.a traz pumlo em commLtuicação os dous 
Estados de 8. Paulo e Min<~s. 

O or<tdor con . .inú ~ em suas considerações 
c tormina dedar<Lndo qtw a C:~rnara appro
vará o parecm:· om euj;;~ defes:J, tomou a pa ... 
la.vra. (Muito bem. ; 'lnv.ito l.Jem. ) 

O l§r. eoaret:J dos Santos -
Sr. P1•esltlente, quLtndo ha dias apl'í:Sentei 
desta tribuna algumas . emendas ao Ol'ça. .. 
mento em discussão, tive a f1•anqueza. de 
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-declar:.w que eu as formulâra, em sua maio
ria, basea.ào em informações contidas no 
-ultimo relatorio do Ministerio da Guerra. 

Confiava que tal circumstancia pudesse in
fluir pat,a da1· á minha collaboração o inte
resse capaz de ebter da honrada Commissão 
de Orçamento parecer favoravel ás mesmas 
emendas. 

Conhecedor dos velhos habitos introduzidos 
nesta Casa, não ignorando as relações intimas 
-estabelecidas entre os varias relatores dos 
orçamentos e os diversos ministerios,sempre, 
acreditei que as razões do parecer em debate 
pudessem correspondet' ás inform<:~.ções con
tidas no referido relato rio. 

Vejo, entretanto, por esta. vez ao menos, 
falharem as minhas previsões de optimismo. 
A illustrada Commissão de Orçamento, com 
aquella altacompetencia que não desconheço, 
julgou ·de seu dever contrariar a minha 
iniciativa, confirmando deste modo, Sr. Pre
·sidente,a sentença tão acariciada, de que nós, 
os militares com assento nesta Casa, somos 
sempre suspeitos,quando cuidamos de assum
ptos (,lUe interessem o exercito nacional. 

0 SR. GALEÃO CARVALIIAL- Não apoiado; 
não ha suspeição nenhuma. 

0 SR. SoARES DOS SANTOS - Em verdade, 
a nossa conducta, quando mesmo se limita 
a simples commentarios, não tem podido 
nunca alcançar o interesse que a causa em 
-si desperta. 

Militares que somos, nunca deveríamos 
censurar a conducta da administração su
perior, e, quando, ao contrario, abafando 
qualquor possível d_ivergencia, a nossa con
ducta se limita, como agora fiz, ao papel 
de simples collaborador, procurando beber 
na fonte considerada pura os elementos ne
cessarios, julgados indisponsaveis para a 
solução do probtema da reorganização do 
·exercito nacional, ainda a&s~m, · .senhores, a 
nossa acção ftca sempre restricta . dentro de 
certos limites, segundo os quaes nós de'Vemos 
pensar em organizar propriamente a defesa 
do paiz. · 

Ainda ha outra circumstancia que poderia 
pesar, mas que não pesa felizmente, no meu 
animo; são ·os juizos errados que, porventura, 
a nosso respeito possam formular aquelles 
que.julgam que a nossa missão aqui consiste 
em encara1• os interesses privados conside
rados no ponto de vista restricto da defesa 
da classe militar. 

De minha parte, devo dizer, expondo a 
minha opinião com toda a franqueza sobre 
·este assumpto: não viso propriamente os in. 
teresses de classe, viso unicamente 

·O ponto de vista geral, porque, represen· 
tanta de um Estado que entra com um 
gl'ande contingente para a formação do exer-

Vol. V 

cito nacional, tenho o dever de cuidar implici
tamente do aperfeiçoamento de nossas in
stituições militares, porque assim tenho 
cuidado dos interesses da defesà do paiz. 
E' certo que já se vae formando uma 
corrente, victoriosa sem duvida, no campo 
das combinações pa.rtidarias, tendente a tirê1l' 
dos .militares as garantias quo lhes_ foram 
conferidas pela Constituição de 24 de feve
reiro. Si lá chegarmos, e não me · surpr-e
honderei com isto, porque tudo pretendem 
os iconoclastas republicanos, desde . o pro
jecto que está a.nnuncia.do, reformando ess·a 
bandeira que constitue uma sagração dos 
princípios victoriosos, por assim dizer, no 
dia memoravel de 15 de novembro de 1889, 
até outras tantas conquistas que representam 
as bellas normas da Constituição Republi-
~M. . 

Si isto se der, é possível que o Brazil 
possa, emfim, seguir o caminho, de um pro
gresso admiravel, livre das peias que lho 
estão sendo oppostas pela. legenda-Ordem e 
Progresso. Mas até lá hão de permittir que 
a minha palavra, fraca, é verdade, mas sin
cei'a, sejl.l. neste recinto um ponto de apoio 
para as instituições que eu aqui defendo tan
to quanto saberei defender o meu lar amea
çado, tanto quanto defenderei tambem os in~ 
teresses de minha patria. 

Sr. Presidente, · disse eu ainda ha pouco 
que tinha ido buscar inspirações para as 
emendas que tivera occasião de ap1•esentar 
ao orçamento da Guerra no relatorio do -Sr. 
Ministro. · 

Confesso, entretanto, que este . relatorio, 
como quasi todos os relatorios, si contem 
pontos de referencia que demonstram ne
cess1dades a satisfazer e si contem idéa.s 
mais ou menos favoraveis a.o exercito, não 
é todavia o repositorio de um plano superior, 
onde nós encontraremos perfeitamente deli
neado o que precisamos fazer com relação á 
reo1'ganização do mesmo exercito. 

Comtudo, foi ahi que eu aprendi, ou, por 
outra, foi ahi que eu reforcei o meu espírito 
relativamente á necessidade que nós temos 
de augmentar o e:1Iectivo do exercito na
cional. E apresentando uma. emenda rela· 
tiva a este objecto, tive a paciencia de mos
trar, Sr. Presidente, que eu pedia que fosse 
elevado o eífectivo do exercito a 20.000 ho
mens, de accordo com o que declarara o hon
rado Ministro da Guerrn. como indispensa..vel, 
a paginas tantas do sou relatol'io. 

0 S.It. GALEÃO CARVALHA.L-Perfeitamente; 
mas na. proposta que elle n.presentou não 
pede a. verba. · 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Responde-me O 
nobre Deputado que na. proposta ao Governo 
não vem podida verba. 

51 
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Mas, Sr. Presidente, é aqui mesmo que Deputado é o :primeil•o a dizer que o nosso 
eu precisava chegar; para dizer a S. Ex. que exercito vive sem ter barracas onde os nossos 

' ~na proposta do Govei'no · não vêm tambem soldados se abriguem ~ · · . . · . 
consignadas verbas especiaes para o Sana to- · ·· · · 
rio do Jordão e para a. Estrada de Ferro de O Sa. GALEE.o CAR.VA.LIIAL-Quando est;ão 
Lorena .aBemfica. em commissões longinquas, por certo •.. 

0 SR. GALEÃO CARV ~\.LUAL _ Não -e.stá 0 Sn.. SOARES DOS SANTOS~ O mesmo se pó de 
consignada a ver1)a; ma.s · na proposta vem dizer quanto á escolha do local pa1i'a a. fabrica 
é1 rcferencia.. . . de polvora sem fumaça, lócal até hojoem 

estudos. · 
O Sa. SoARE~ 'Dos SANTos- Eu não • sei. Porque ainda não foi determinado esse 

(fQ,al a razão :por que a honrada Commissão local, <;i é verdade que o Con,gresso tem vo~ 
de Orçu.men.to deu parecer contrario a esta tado verba. para a conclusão da fabrica de 
emenda, principn.lmente pelos seguintes potvora sem fumaça, q·ue até hoje ainda não 
fundamentos : « o exercito poderá, em occa- teve execução ? 
siã.o opportuna., em caso de necessidade, ' 0 SR. ARNOLPIIO . AzEVEDo_ o Governo 
elevar o seu·elfectiv'o, para o que pedirá o nomeou uma commissão p[\f& fazer os es
Governo os creditos supplementares ás tudos. 
verbas respectivas». 

0 SR; GALEÃO CARVALUAL _:_ Vinto e oito 0 SR. SOARES DOS SANTOS-Esse problema 
da construcção de um ediftcio, isto ê, ·da fa

mil homens é o . maximo da lei em tempo de bricação da polvora sem fumaça, é um pro~ 
· paz. . blema. .que muito de perto interessa á, defesa 

·O SR. SoARES nos · S . .\.NTos - Mas o que é nacional, cuja solução é inadi.avel, pois trata 
que tem acontecido~ O que tem acontecido é elle da garantia da integridade da nossa 
a desorganização de todoo serviço ; o que patria; problema do qual directamente de
tem acontecido é que para se cumprir fiel- pende a organização de nossas forças defen
mente a lei do orçamento, os effectivos dos sivas. De modo que nós não temos feito a as
corpos teem sido reduzidos a menos da colha do local apropriado para a construcção 
metade. dessa fabrica, e já estamos,no emtanto,auto-

Os efl'ectivos · dos corpos ficaram . assim rizando despezas a fazer-se com a constru· 
reduzidos e em um caso extra.ordinario, como c~.ão de um sa.natorjo em Campos de Jordão, 
se deu agora, em . que precisá.mos mobilizar e de uma estrada de ferro, considerada; 
fol'ça.s para o . norte, .· tivemos de retirar ao como disse o meu collega., como estrada. as
Estado do Rio G1•ande do Sul praças que não trategica e destinadu. a servir á ·fabrica. de 
estãoacclimatadas, eatiral-:;>..s, como rebanho, polvora, que deverá ficar situada ·no seu 
para servir no conjuncto das forças que se ponto t:mnina.l. 
acham ao norte, t01.·na.ndo-as, portanto, vi- Pergunto agora. ao nobre Deputado: S. Ex. 
ctimas das febres palustres, do be1•iberi e de pôde . afllrma.t• con'l convicção que hoje é idéa 
outras roolestia.s quo teem feito do effectivo mantida pelo Governo construir uma fa
do exercito nacional um exsrcito de sol· brica de polvora sem fumaça. nas cabeceiras 
dados in validos. , do Bemfica ~ . . 

A conseqtiencia desse facto extraordina1•io. Já foi dito aqui pelo nobre Deputado por 
foi apontado pela illustrada Commissão . do Santa Ca~harinn. que o ftm daquella estrada. 
01•ça.mento e com o desenvolvimento preciso de ferro · seria servir á fabrica de polvora 
nas referencias feitas ao estado aotual das situada nas cabeceiras do Bemtica. 
forças do exercito, o resultado desse erro, Sr. Presidente, eu devo affirmar que 
Sr. Presidente, ahi está. : no Estado do Rio prefiro que -seja escolhido esse local, a con
Grande .· do Sul, onde ... se ·. encontra a maior tinuar a incerteza, mesmo porq!le devo servir 
parte do exercito nacional, este está consti· ao fim a que se- pretende chegar com a con:.:. 
trudo de regimentos e batalhões que não strucção dessa fabrica de polvora sem fu· 
teem soldados. E, si eu qtiizesse ir mais maça, para completar a nossa defesa na- . 
adeante o. mostrar a situação em que nos cional. 
encontr1!-mos pára garanth• a integridade das O SR. PRESIDENTE - Previno ao ·. nobre 
nossas fronteirás-m.uito tinha. a dizer. 

~énhores, não é uma simples manifestação Deputado que a hora está finda. 
da rhétórica, o que eu :venho demonstrando o SR. SOARES DOS SANTOS-SI•; Presidente, 
nesta trtbuna..· Nós. dizemos que é por effeito conceda-me V. Ex. alguns minutos . de tole
de economia que não podemoslevantar o effe.; rD.ncia e eu terminarei. · 
ctivo do exel~cito nacional. Mas oue eco- O meuobjectivo não foi ab.3olutamcnte 
nomiaé essa, si sedespende ta.ntonêsses me- paralyzar essas obras, e muito menos agora 
lhoramentos extraordinarios .quando o nobre que o nobre Deputado n.ccentuou que não. é:~; 
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ri1àis propo3ito do Governo_ erea.r os sana.- O Sa. GALEÃO CAttVA.LILü. -Não. senhor, 
todos para. tuberculo:;o~, c sim para_ a cura ha bmbem verba pa.r~ o Ar:Senal da 
de outras rnolestias, que já se estão tornando Guerra do Rio de Janeiro, etc. 
ondcmic:.ts no excl'cito nacional; que ossu.s 

::- obras se concluam, nu;o votos,mJ,:dme deante 
dn. l)roposkão aventada pelo meu illustt•e 
cóllega por S. Paulo, de que o hospital de 
S. FranciEco Xa.vicr não está collocado om 
lagar apeopriar!o- pa1':\ servil' ao seu ílm .•. 
"0 SR. An.NOLPHO AZEVEDO-EU não diSi!C 

ist·): . dü::3e que o clima nos Campos do 
Jo::dã.o é. Innito rnr:tis a.mcno. · 

0 SR. SOARES DOS SA?\TuS -,- • ~- tenho 
findo as minhas considerações. (Jl!.tito bem; 
2)Wito bem . ) 

Fica a discussão adiadtt pela ho·ra. 
Pa~s:.t-se ê.1 

SEGU:-l'DA P.\.RTE D.-\. ORDE?II DO DIA 

E' ttnnuneia.da. a côntinuilçlo da- discussão 
unicn, do parecer n. 12l C, J.o 1904, sobre: 
emendas olferccidas na 2"- discuss.'io do projec to 
n. 121, deste anno, do Senado, :to1•nando obri~ 
gatori:is om tod:\ a Ropublica. a vaccina.ção e 
revaecinação contea. a varíola, além da.quel
las â.cm•ca das q uaes a Commis~ão de Orça
mento ji dera p:l.Pccer. 

·o SR. SoARE-~ Do.> SA~Tos- Nü;;te co..so, eu 
perguntar1àpara que serve o llospit::.ü ele 
S. Francisco Xaviel'? E é. ainda preciso pon
derár que esse hospitat fui prvjccta.do sohre 
ba.qes extrn.ordinarias, disposto, póde· se dizer, 
paraum ex.e;.•0ito duplJ d-) ll·)S3J, o que não 
pode sf\r cousiuet'ado n.cJrto, numa C'.t.Uarll'a 
do economias fut•çada.s para o. exercit•J, como 
p:1rcce ser esta quces•amos atr . .wes.:;a.ndo. 

Quando abandonamos inteiramente as guar· O St•. P.t•esidente - Tem a pala~ 
nições do norte e do sul ; quando deixamos ·vra. o Sr. Bricio Filho. 
até as respectivas pha1•macias desprovidas 
dos medicamentos necessarios á cura dos sJl- O Sr. Dr i cio Filho vem discutir 
darlos; quando vemos lutando com a Iniseria o parecer sobre as emendas que augmentam 
as nossas força.s quQ lá estão no norto, e que a. despoza. ou . diminuem a receita, apresen-

óram com o fim de fazer respeital' a integl'i- tadas em 2a discus~ã.o aoprojecto que esta:. 
fdarle da pa.tl'ia; quando vemos baldas de botece a v .. \ccinação e a revaccinação abri
recursos as gun.rnições que lá estão; quando gatorias em toda a Republic.a. 
vemos que, sem quar-teis, vivem os corpos ~ · d t 65 d R · t -~>. 
espalhados no Rio Grande do Sul-vemos Por .1orça 0 ar · l 0 eglmen o, !O-
tambem quo tudo se faz nesta Capital, con- l'a.m enviadas á Commissão de Orçamento 

nove emendas, consideraclas nas condições 
stróem-se hospitaes sobre hospitaes ! E, mais referidas~ No momento em que n. discussão 
do que isso, quando vejo que se noga. ao pró· devia se1• iniciada, o orador reclamou, alle
prio exercito os elementos de que tem neces- gando que mais nove se acha,vam no mesmo 
sidade para viver e cumprir o sou dever caso e lembrou que 0 parecet• voltu,sse ao 
constitucional, quando penso nisto, desanimo seio da Commissào, para sor preparado na 
o Yorifico que realmente tenho ra.zão.... devida fórma, de conformidade com a lei 

O Sn.. GALBÃo CARVALHAL- Mas agora que rege os trabt\lhos da Camarv •• 
mesmo augmentamos o Orça,mento da Guerra o distincto collega que então pre.-:;idia a. 
em mil e tantos contos. . sessão, certo da justiça da cn.usa, compene-

0 SR. SoARES Dos SANTOS-Perdoe:.:me; li trado das responsabilidades do cat•go, domi· 
o parecer da honralla Commissão de Orça- nado pela exclusiva. preoccupação de presl
mento e não queria absolutamente tocar dir com acei·to, julgou justificadas as pon
m~ste ponto; li que a proposta do Ministro derações então formuladas, e em uma 
db: Guerra tinha stdo diminuída pelo Mi- resolução que o eleva o o dignific:.t retirou 
nistro da Fazenda~ reduzida em 850: 000$ e o projecto ·da ordem do dia para que fos.3e 
que a Commissão d~ Orçamento -a.•osta.beleceu cumpt•ida ·a disposição legal. 
a importancia. Mas;· restabeleceu como~ Eu Era dever do orador recordar essa re
pediria. ao digno Deputado por s. Paulo li- ctidã.o de · conducta no momento em que o 
cença. para fazer uma leitura, e que S. Ex. Sr. Presidento está ausente por .-motivo de 
não visse, nestes simples oommenta1•ios, molestia, ausoncia. _quo tódos deplOl'P,m, fa~ 
q',1alquer intenção de que pudesse tirar um zeodo votos para que volte em breve pal'a 
argumento o1Iensivo... o sou posto de honra, onde tem sabido gran-

0, SR. GALEÃo C.ARVALHAL - Especiali· gear o respeito de seus collogas pela cor
zamos algumas verbas para obras no Estado recção de seu procedimento. (.4poiados.) 
de S. Paulo... As emendas ficam, pois, divididascm i.ous 

O SR . . SoAREs nos SANTOS......,_ Veja o nobre · grupos,_constituido por nove cada um. .· ' , 
Deputado: toda.s as obras foram reduzidas a.o 1· ·Fará a ·analyse do parecer sobre a·. mbos • . ··. 
Estaclo de S. Pau lo I E com isto. • • • 1 Antes de oritrar, porém, nesse estúdo, não 
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i 'PÓd~>deixar de . ch~tb~r . .a áttenÇão para o a,U.t()r . ·~sobre a qual pretende o oi•âdor dizet> 
,'q1,1else passou durante a 2a. discussão e pará algllina cousa.. _· ·· ··. •· • · · 

· · que está agora occo:rr.endo.- . .· . . . . - - A·~men~a. é a seguinte : . 
:l'laqtielle mo1neÇtto, os partidariosda obri~ «0. Governo fornecerâlympha a.nti-vâ;riu-

gê),tórieâade da .. vaccina fúgiam do _deba,te; lica, gratuitamente, enviando aos governos 
, deixa.:ridpemeampoos adversarios, cujos vi~ dos Estados, mensalmente, uma.certa quai1 .. 

·gorosos ê irrefutêl.vois al•gu~ncntos; excepção. ·tida.do proporcion::tl á população de cada; um· 
dos formulados pelo orad-ôr, não soffl'ia.m- delles, tndependent3 de maiores porçpes em 
impu·goação . . Durante dias . seguidos desen- caso de necessidade. · _ 
volveu-se fol'1)li<lavel ataque sem que os que Serão gratuitas as vaccimições e revacci
vão votar favo"ravelmente úccupassem a tri- nações otftciaes, por cujos certificados não se· 
buna.. Só o Sr. Teixeira Brandão, iUustre cobrará sello ou emolumento. >> · 
representante fluminense, pronunciou dous Consta de duas partes, a p1•imeira referente 
di&c.ursos, na_ c1ualidade . <lo relator da Com~ ao fornecimento gratuit-o ·· da Iympha, a -se
missão _de Instrucção e Saude Publica, não guncla t1•a.ta.ndo da g1•atuidade das vaccina.
deixaudo assim q üe o debate se encerrasse ções, revaccinações -e . certificados._ Aquella 
sem ,,qne uma voz se fiz~sse , sentir e,:n am- foi considerada desnecessaria,' pois da obriga· 
paro do mesmo . p1•ojecto.. . .- - - toriedade decorre o · fornecimento geatuito. 

·Percebe q orador que, depoi.s da. ida das , O orador sent~ d_izer qtie receia muito que: 
emendas á . Com missão de · Ül'çu,mento, as isso não · aconteç~. principalmente si a distri· 
cousas mudaram. A modificação principiou· buicão passar a ser feita pela Directo1•ia 
lá i:nesmo. Sendo· o assumpto da .compet~ncia Gera;! de Saude Publica.· Assim como ess~ 
do Ministeriodo Interior·, em vez das emen- repartição vendeu vaccina contra a peste ao 
das _sererri dístrjbuidas ao relator d(} respe;. Estado do Maranhão, cujo governo, coagido . 
cttvo .orçamento, como é de praxe naquella pela . necessidade, . cumpriu o seu dever ad.o. · 

. .Conim:i~§ã(), foram _. (3ntregues ... ao represen- q uirindo como pôde esse meio .· prophyla.tico, 
tanta ~Min~s, relator ao · Orçamento do iEX'"- :tssim ···_ como ·· tentou •. fazel-o · .. _ao.·Esta.do d~ 
t~rior, . o digno S1•. David ·_Campista. ___ ' - Bahiá, pódemuito bem querer estender o seu 

.o· re~ultado foi que . na sessão passada negocio. _ ... _ .. ....... ·· .· _ _ _ 
S. _Ex. entrou na peleja e pronunciou um Mais eloquentemente do queo orador1>0· 
discurso esfusian te e hunioristico, onde . com deria, faze l-o falia o telegramma dirigido pelo 

.;o seu talento procurou demonstl'at' a neces~ Dr. Oswaldo Cruzao Dr. Pacifico Pel'eirai 
_ sida_de da. adopção do projecto, embora sem inspector ·de hygienedo Estado· da Bahia.. ' · 
o conseguir, na. opinião do orador. _. Eis os seus termos : . . . 
. Começará o estudo do parecer. Fal-o sim- «A' · vista g1•ande quan ti\lade vaccina -e 
plesmente para cumprit• _.o · -seu dever, pois sôro até hoje fornecidos ._Estado da. Bahia e 
sabe de antemão que as eméndas serão todas que rep1•esentam valor de · 51:000$, e · sendo 
rejeitadas. Não· se admitt~ nem a mudança enorme quantidade vaccina solicitais .man
de urna vírgula. Qualquer alteração ·lavaria salmente~ tenho pezar declarar-vos ser im
o projecto de novo ao Senado; e considera-se possivelin.stituto Manguinhos fornecer esses 
a demora .como uma grande . calamidade, productos tão largàmente, dispondo apenas 

.. -sEmdo,nota.vel a sofreguidão de ver o pes- l20:000$ annuaes. · _ · _ . _· ... .. ·. · 
··Soal·da hygiéne ent1•ar .. brut•J.lmente no la~, Penso bem servil•-vos, -lembrando alvit~e 
levando o terror, in'óculando a vaccina e já .adoptado Edtado Maran,hão subvencionar 
tambem outras molestias, desde que não -Bahia instituto com a quantia de 5:000$ 

· sejam observadas as reg1•as indispensaveis a niensaes, du1•ante ,.um . anno, auxiliando.;. o as
taes·inocula.ções, como frequentes vezes já sim .para que possa promptamente attende1• 
temacontecido. i todos os podidos que fiz-erdes, _ pois, como sa-

.. ·. ·_·.. De · :II.lodo que . nem mesmo a lettra c do lJeis, só em material. de vidros, caixas, etc. , 
art.2°,será. alterada, e vamos assimapprovar ~grande a. despeza por ellefeíta. · .. 
. uma proposição onde . affirmamos que uma Só a quãntidade de · vaccina que pedis i]ll
crianca de. seis Jnezes.e um .dia pó de ter seis porta em . 60:000$, não sendo, portanto. 
:annos"de : id.ade (.riso), -como se vê da dis- muito :pedil• 5:000$ para:o material. Aguardo 
posiç_ão :;~oiieebida nestes termos : .•... _·· .· ._ .. ___ ·•· vossa resposta. Saudações. '"7 Cruz.» · · 

«.iA~ - ~p~s;Boas que tiverem mais · de s~is . ·E' .estupendo isto • . E_ note-se ·que o § 2° 
meze~,,ô.e·:,idade se1•ão vaccinadas, excepto do art ~ 1 o do decreto n. -· 1.1~1_ , de '~ de .:ja~ · 

>~i : p#o:v:a.:rem ,de cl110do - cabal--.terem . soffrido neii'o :d.e1904, que reorganiza. os -serviços el-e 
. es~ª:,~:9P~~a.ç~q, •• c.on1 proyeito, dentro dos uE hygiel1EI administrativa da . União, · proliibe 
timos,iseis;annos,. » . v · > i'!> . •. . . ·.. ..... ·. · terminantemente. a· di~tribuiçã.o r>ell1unera,da.· . , 

~r~ncipiará. pelas . . emendás ·- do pr,imeiro Elle diz que_ q . Instituto Sorotherapico F'é~ 
. grupo~ - A primeira\ é .a. doSr •• Rodrigues deraléobrigado•a fornecer . .. gratuitamente · 
;: ~W;'f~f, ; ~~ :b~i~~~J1tell1~nte : ide.fepdida pelo .seu aos ,Estados e municípios .que ·· os solicitarem 
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ÓS'soros. e ··· as _vaccinas -· qtleprepa.rar,_não .: in· ·desistindo~se do proposito eJD\.fªce:do iilSUC~ 
chiida no numero -·desta;s _a vaccina- anti-.:. va• c~sso ;4as primeiras experienciã.s•- ,, _> - ··• .• ·-·• _. ••--_-• . 
i'iólica. ·.· ·· _ · ·· · · · · . · · _· ······ . - · Relata ta.mbem o que se·-deti .com·o illristre. 

Oi·à, -si àpézard~ d,isposição ·- ___ tão ._ positiva :aarão-de .Pedro ·· A1fonso _ q!}amlopreten~eu 
m(3rcadej<m _ · C()m ·. ·a •--vacc~na anti-pestosa, estabelecer entre nós· a vaccina animal. '. -As 
facil é concluir ó que far<t si ti ver -· de dis- primeiras inoculações-falharam e o cmícei
'tribüir a anti-variolica, exceptua.da. -· no re- tuado clinico pôde veri1lca1• que isso acon- -
ferido dispositivo. ._- · _ _._ teceu, já pela dêmo1•a na chegada dos t\lbos 

A dotação doalludiJo-· instituto passou de de vaccina, já pela ditrerença de clima. •. 
60 a 120 contos pai'a attender á debellação Homem tenaz, trabalhador, não desapimo1:1 
de certas epidemias. Si durante muito e proseguiu em sua gloriosa tarefa.-. Apro• 
tempó nenhuma rebentar, o instituto rece~ veitando-se da estada na Europa-do Dr~ Fer
barâ· a mesma dotação; · . reira dosSantos,operoso professor já falle· 

Entretanto, quando um qualquer Estado cido, encM·t•egou-o de trazer vaccina prepa
precisar do s~u auxilio, tem que abrir os seus rada pouco· antes.da partida do vapor que 
cofres~ .. . . . o, devia trazer e acondicionada com grandes 

Convem ainda observar ·a · fa.cilid :.~de com cuidados de modo a supportar a _ differença 
que no telegramma se arbitra em somma ·de clima. Foi assim que, depois de-muito 
tão elevada a vaccina enviada e a qnanti- lutar, conseguiu ver .. coroado's os seus esfor
dade pedida. . . _ · · ços e assistiu , com . prazer. ao desenyolvi-

A um apn.rte dizendo que o Ministro con~ manto do cow-pox nos vitellos submettidos 
cordou com o facto e que a ~ep;:ovação deve á inoculação. Estava dado o primeiro passo, 
tambem chegar até o mesmo, respo11de o estava esta.belecida entre nós a vu.ccina ani· 
orador que não costumafazer rneias censuras mal, e preparada·a situação para.ser repel
e que são censurados todos quantos andaram lida a .vaccina humana, tão cheia de . pe~igo~ 
mal. . por motivo das molestias que póde . propa-

T.ratando da segunda parte da .emenda do gar, entre outras a syphilis, para. não fazer 
Sr. Rodrigues Doria, pondera que não . colhe ma.ior~s citações. Este import_antissimo ser 
a declaração de que os certificados sejam viçodeve o ·paiz ao Sr. Barão de Podel' · .. 
feitos sem a cobrança de sollo ou emolu- Affonso. . . . ._ .. . ·. . . . . . . .. . ·· 
manto por motivo da obrigatoriedade da. vac- Em seguida occupa-se o orador das. tres 
cina.E' obrigatorio o registro de nascimentos; emendas que garantem os dias de . trabàlho_ 
e os·certi~cados não são gratuitos. Do ex- daquelles que forem compulsoriamente .vac
posto se inf.;re a necessidade da approvação cinados e que não possam comparecer ás re~ 
da medida. · - ~ . • · · -- partições ou aos estabelecimentos industriaes. 

Em seguida o orador estuda a 2a emenda Uma das medidas prohibe que ao~ empre ... 
do Sr. Barbosa . Lima, · prc;>pondo a verba de gados publicos sejam feitos descontos nos 
c60 contos para a fundação de institutos vac- respectivos vencimentos, a outra garante 
5inicos na Capital Federal ~ nos Estados e a aos jornaleiros das repartições e . offici.nas do 

a, mandando consignar a de 500 contos para Estado 0 respa_ ctivo Síllar_iO·J·ornal e a outra 
o mesmo fim. 

Parece que ao estabelecer a obrigil.tori~ manda o Thesouro Federal_ pagar tl.oS opera-
edade,é indispensavel _ 0 accrescimo d __ e meios rios obrigatoriamente vaccinados, empre-

gados da industria particular, a imptJrtancia 
para a montagem de . estabelecimentos ou dos salarios-córrespondentes aos dias em que 
para · o augmento dos existentes. Appro,vada estiverem afastados .. do trabalho. por força 
a lei, a massa a ser vaccinada não é a mes- da vaccinação. . . _· ···.· .... - .· _· .. • 
ma que presentemente recor1•o a esse re~ .Ha; como se vê, tras casos · distinctos. O 
curso prophylatico. Além disso~ é bom saber parecer da Commissãofoi contrario a todos. 
que a vaccmanão conserva · indefinidamente E __ m faco do __ s . funcci_onarios_· e __ ·-J·o_rn_ a_ leiro_. s_ das __ . 
a sua virulencia. Perde~a no tlrri de certo 
tampo e sotrre alteração ·com as gl•andes di f- repartições officiaes -disse. a Commis.~~o - que ' 
ferencas de clinia. E' variado 0 clima do os regulamentos a _que obedecem os· serviços 
Brazil, e para ·levar a lympht\ do - RiodeJa~ preveemocaso d,e falta. _ de comparecimento. 
neiro aos confins de Goyaz, por exemplo, O orador tem a observar que os jornal~iros 
precisa-se de largo espaço de tempo, . du~ só recebem nos· dias que comparecem, não 
ra.nte o qual a deteriorização se pódedar. A tendo absolutamente justificação de faltas. 
e:~t~ proposito dita o. que se deu aqui por Os empregados quando justificam a ausanck•;, 
occasião de .ser cultivada ·a yaccina animal"' até um certonumero _-de faltas, . recebem· o 
Ref~re~sa ás tentativas , .. feit'á.s pelo veteri- ordenado e perdem a gratifi'caç:ã,o. E' is~o que 
nario Rebqurgeon, no Rio Grande do Sul, a emenda. qu~r impedir, gil.rantindo a totali~ 
onde- se· pretendeu _levantar um instituto dade dos · vencimentos, como se faz em re
-va.c~inlco ao lado de uma escóla. veterinarüt, lação ao serviço do .jtiry. ' 
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i · " :_?.'N~>'/~e' dlga. .que ,não ,;hJ. ~_l'azão -' para · ,mnà dadc de .. Jviedicida do Rio de Janeh•.>, Dr." 
tal·mcdi<la; Já tem ·_ .afiiriri.il.do mais de uilla; Antoniq .. -Sa.ttitmini, -a. ····· disposição . da •.. · l~i 
v~~·:~ue ê·vaccirla'iól',que considera aV'aecina n. J38,< d~ . 2 .t de ,junho de_ .. 1893, corisideran
o'in'el1tm• ·ll1cio p1~ophy la, ti co contra a vario la.. do~o .. fen te. substit11tó. . da mesma fa:culcl<tde. 

· Ma_s,::tliübcm já tem sustenJadoquea ·vaccina dcsign_an~o~lhe a. secção quelh~ . compete 
,émolestil\, é .uma . .infecÇ~o que •.-Iev:tmos ao _pelas provas -dadas em _çonctirso e . sogundo 
org-à.ilistno. , ; E~ .· • • 1liri > m:l.l .·. D)enot• aconselhadt> as· convenieocias do ensino. 

~~~~~~clt~I{o~b~~~n~~t~rm!dt~~J:ir~ri~~~~~; ~--·· Segunda parte (ás 21/2 horas . ou antes)~ 
apparece a febre o o vacclnado é forçâdo a Continuaçãó da discussão única do p1recet• 
'fi:ca.r em q(),sa, isso mesmo .no .casq _em que .as n. 121 c, de I9D4, sobre_ emendas offel•eci(las 
cousas correm normalmente. -Em frente de na. 2a discussio do projecto n. 121.-. deste 
complicações, porém, como se dão~ é algumas anno; do Senado, tor_nando · ob1•igatorias orn 
V(SZ~,s recolhido ao leito, onde pass:t muito toda a Republica a vac:::inação e revaccin!l-'~ 4 
t_9mpo. - · • .· · . · · ção cont1·a a varlola, tüêni daqucltas ácerca 
.•. .Então 6 Estado tem o direito de ·obrigar o das quaes -a Commissão de Ol··~amento. já. 
cidadão a U.doecer e não tem o dover de re..., dera parecer ; ·· 
:tJ.árai• os .prejuizos pccuniados soffridos por 
motivoda molosti.a officiaH . . • . 2n. discussão .·do projecto n .. 185, de 1904, 
.. . C<n:neçou depois 0 orado1• . a . estu(la1• as aútoriza.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
.emeç<las 7-a e sa. quandofoiinterrolllpido peJo Miui~terlo da Fazenda o credito extraordi
.Pr~stdeme, com a decla1·a.ção .de que estava n~do de 51$849, ouro, e 604:394$945, papel, 
·tel'minada ahora. Em vista da advorteocia, para. effectuat• o p::~,gamento das dividas ·de 
:(ez: sen~ir que, não tendo terminJ,do· 0 exame exercicios finJ.o3 rel"'tiva.s aJs varios minis~ 
das emen~as do -primeir-o gi'upa, a.pezar .do tértos _; · . 
estar oran~o hn. tres hor~s. tinha.. ainda 3~ discussão do projecto n. 30 c, de 19Q4, 
~ya.nte ue s; todas_ as do sc~uodo. J?ei~a, P2· substitutivo do projecto .n. 30, deste anno, 
_I em, tudo - a,m~rgom _ e obe~ece á, .mt!ma.çal) quo a11t9riza o Presidente da. Repuhlica~ ~
<J,a: .. :J,fes_a; ._ Retir_a,se~ da : .tnbu11aafta~ça.ndo, encommendàt•â industria, p3lo Miaisterio Q.a 
~t1e .tem comha.t1dv o Pl'OJecto, e .· continuará Marinha., os navio3 qne menciona ; 
a., fazcl-o, por est:m convencido de que elle .. . " .· _ . . . . . . . . . , . ,.. 
é . . tiín ataque á libe1·dade individual, .. é . um -- ~1scussao umca do p:.tl'eccr. n. 6o C, ~e 
gr.a.:vissim() attentàdo, é profundamente con-- 19.:4.! sobre as .emendas offorec1das na se. d1s· 
trario aos JntCI~esses da, :Repub}ica. {Muito cu.ssa~ do proJect9 n. 65 B, deste anno, s~b
bem; m,uito bem. o orado1• c vivamente com· stltuttvo ao elo n .. 1ª3, de 1903, qu~ orga.mza 
·p'ithentado.) o -q~ad1•o dos . t\\~d1~ores do _ cxermto, decla.• 

· . · . . . _ . . , . mçao dos seu~ d1red;os e deveres, tornando-os 
F1ca a d1scussa.o a.dmda pela h()l'a.. extollsivos ·ao auJ.tto1• dn. roa.rinhn., o dando 

O iiih·. Preside11.te- Tendo dado a 
' hol'à~ designo pat·a.· amành~ a seguinte ot•dem 
do dia: -

· .. ·í>rlmcira. _ p~rtc (até ás 2 J/2 horas ou 
~~~t~~h ··.· . . .. - . . 
.Continuação·dadiscussão unic~ do parccm~ 

· n'. 156.A,' de1904, subre em~ndasotrereci<Jas 
n~ 23 discussão do •. projecton. ·156; deste 

- an,n_o, que ,fixa a : 'des pez a:. do . Ministerio da. 
que1•ra pa1•a o e~erc icio de 1905 ~ · ··. _··.· .. ·. > ' • , , · 

,' ~ 3<~i discussã9 d<r p1•ojecto n. 181, de -1904, 
-~utorjiandcr o Gove1•no a. applicar ao prépa
l'~do.r ·de bistoria.n:ttura.l medica c: da Facul-

outrls providencia.s ; . . .. .. . 
21!.discus3ão do projocto n. l45. de .1904: 

pcrmittin<to aos funccionarips civis 'iederlles, 
activos ou ina.ctivos, consigna,rem mensal
mente à Sociedade Anonyma «Cooperativa 
Civil dos Funccionarios Publicos . Federaes»> 
até dousterços dos .seus .·ord(3nados para. pa
gamento de fornecimentos que, ll1es tenham 
sido foi tos . pela; · mesma .. sociedade_, . ·c · da.Q~() 
outras -providenciª's ; . com . pare~eres das 
Commissõas · de Fazenda. e Industria. e de 
Orçamento. 

Lavanh .. s.e .a. -sossão -á.':! 5 hOras e 20.mi· 
nu tos da iill.~de. 
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SESSÃO EM -21 DE SETE!\113RO 

Presidencia >dos S1~s. · Olic~i1·a Figueiredo (ta Vice-Ptesidente) , .Tulio de c.Mello (2° Vice-
-~ Pc-esidente), Oliveira Figtmü·edo {1° Vice-P1·esidente) e JuUo de lllello . (2° Vice-Presidente) 

Ao meio•dia · prócede-se á chamada, a que . Do Ministerio d::t Justiça. c Ncgocios In lo" 
respondem os Srs. Oliveira FJgusiredo, .Tu- l'IOI'es, do 20 do corrente, infurmando que o 
lio de Mello, Alencar Guill;larães, Thomaz Chefe d~ Policia, eni officio n. 393, de ll -de 

· Accioly; Vvanderley de Mendonç~, Joaquim ·agosto fibdo, junto et:D cópia, sobre a 'insuffi
~Ph•ês, Carlos Peix.oto Filho, Hosannah de ciencia do crodito·da 7:000$, para despezás, 
Oliveira, Luiz Domingues, Gunha.-:Machado; ·no ':!Ol'rente anno, com ~~ illuminação, com
Dias Vieh'a, Anizlo de Abreu, João Ga.yoso, bnstivel, e'tc. da Colonia Correccional dos 
Bezerril Fontenelle, Virgilio Brigido, ·F rede~ Dous Rios, tem a honra . de levar ao conheci
rico Bm•ges, Qjnça,lo Souto, Celso de Souza, mento da Commis;-;ão de Orçamento, pa.ra ·· 
Brici9 Filho, Malaquias Gonçalves, · Cqrnelio que, tendo em vista a circumstancia de estar 
da. Fonseca, Elpidio Figueiredo, Jovioiano de contemplado no p1•ojecto de orçamento das 
Carvalho, Domingos Guima1•ães, .Neiva, Gar- despezas deste Ministerio, no exercicio de 
cia Pires, Pinto Dantas, Alves Barbosa, Pa- 1905, o mesmo credito de 7:009$ in1ra taes 
l'anhosMontenegro, Rodrigues Saldanha·, Bcr-' despezas, se digne l'esolver a 1·espeito do 
na1·do Horta, Corrêa. Dutra, Mello Mattos, augincn&o do referido credito.~ A' Coni
:ro~o Bap~ista, Galvão Baptis~a, SiLva Cast1•o, .missão .de 01•çamento. · · 
Laurindo Pitta.. Pereira Lima, ·. ·Mauricio de 
Abreu, Carlos Teixeira Brandão, Viria to Mas- Requerimento: 
.carenhas, Estevam Lobo, Bernardo Monteiro, 
.José Bonifacio. Gastão da · Cunha, Carneiro De Maria Leopoldina Montanry Pimenta, 
de Rezende, ·· Buono de Paiva, . LeonelFilho, pedindo pagamento do que, segundo -allega, 
Ca.logeras, Carlos Ottoni, Nogueira, Olegario deixou de roceber sou finado marido:.- A' 
Ma.ciel, ·w~ncesláo . Braz, • Galeão Carvalhal, Com missão de Orçamento. 
Moreira da Silva,Domingues deGastro, Re-
biH~çàs de Carvalho, Ferreira Braga, Paulino São lidos c vão a imprimü•, para entrar na 
Carlos, . Herinenegildo de M.oraes, Joaquim ordem dos trabalho~, .os seguintes 

· Teixeira Brandão, . CarloS Cavalcanti, Car
valho Chaves, Paulà Ramos, Abdoil Baptista, 
Soares . dos Santos, Juvenal . Miller, Marçal 
Escob:tl' e Domingos Masc.at'enhas. 

Abre-se a. sessão. 

PARECERES 

N. 31-1904 

· ·E' lida c sem debate :tpprovacla 
Eessão antecedente. 

Passa-so ao expediente. 

a. acta da Indefere o · 1;egue1·imanto ·em que D. JJJw•ia 
Joaqttina da Silva e otctra, viuva e flllta 
do tenente . refonnado .Manoel Verissimo da 
Silva, pedem. reve>"S!ÍO da penstío concedida 

O Sr. Alencar Guimarães {1° 
B()Cr.etario) _procede á. leitura · do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
..;:Do fh' . 1° Secretario do Senado, de 17 do 

.corrento, .commnnicando que, nessa data., o 
Senado enviou á sancção presidencial a. }(,e
solução do Congresso Nacional, autorizando 
a abertura do CI'edito ·de 2i:915$150, ouro, 
importa.neia com que o Brazil :deve contri· 
buir para. a construcção do edideio_ destinado 
à Secretaria Intel'Daciona.L das Republicas 
Americanas. e para ·a ·· Bihliotheca· Oommemo· 
rativa .de Colombo, em '\Vasttingtono.- In-
teira,la. ·, c · -

ao . seu fallecido .1iial'ido epae · 

.. Na inclusa petição D· Maria Joaquina. da. 
Sil Ya. e sua filha · Ignez . Dezeú1 brina. da Silva, 
vi uva e filha do tenente reformado Manoel 
Verissimo da SilYa, requerem se lhes faÇa 
reversão-da :pensão de. 30$ m.ensaes, que, por 
decreto imperial de 24 de agosto . de ·1865; 
fôra concedida a seu fallecido marido e pae 
por·te_r sido fel'ido em combate .. 

Não bastam á · Commissão de Pensões, para 
fundamenta r seu .. parecer·· f a. v ora vol .. ao pe.:. 
dido das supplicantes, os document!)s exhi
bidos, que consistem apenas uas patentea 
conferidas ao fa.Uecido .·. pelo Governo •. Impe
rial, nada consta.ndosobreos serviços eféde 
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õwg~q, ao ! rhesmo~- -~-~ampol16o .i·•·coD1prõvanl - · a8 N~ . ;34--1904 
su~p~.~~ll~~s · . ~eu _esta_do . de · ~obreza_ ... .-__ - · .· .. · . 

. ·'-: ·. Nestas c~-~diÇões~- -é a Coriünissão de parecer ·Indefere o reque,·im~-~to_, . e?J1-. que . (]u{lhm·m~·, 
~. -.. -que•seindeftra.a. petiçâo.-· . : .•. · ... ······ ::· ···· ·•··.···.·•· .. _.· ,,. _Augusto .. •Gou'Vêa, _ex-piloto em commissão • 
·· · · · . .· na ·4:r;mada Nacional-; pe_ de uma_,penst{o 
·. · Sat,a.:().âS :coll1missões, _ 16 de setembro d.ê ·· · · 
l.~04 : .:.:.;:.GõnçttZo So~to~ · presidente • .;_ Elyse~ :Na ·. presente petição, GuJlherína _ Augúst.o 
fJ.uilherme, rela.tor . ..,.,...Carneiro . de ~ Rezende. ()ôuvêa, allegando ter_siuopiloto da -Armada , 
_;_João;Baptisti:r,._:...Morei1·a Gomes. · 'Nacional por .. occasião _ da·. guerra .. do Pa:: . 

raguay, ter assentado praça voluntariamente· 
N . .. 32-1904 :em 15 de abril de 1869, sendo dispensado ent 

- - 1879; ·e terseryidQ como pharoleiro em dl• 
_-Indefere o ;,.equer!.mentO en~ que IY. Juditl1- versos pharoes ·até IDaio do corrente anno; ~ · 

. Ay1~es · Mqrtins, 'Vi uva do pharmaceutico ad- requer que lhe sejà · concedida uma; 11ensão,.' · 
junto do -exercito Arthur de Souza Martins; visto seu estado · de saude não lhe ter permit~ - '· 
pede uma pensão .·' · · · · · ' · tido continua.r a servir e achar.•se '~reduzido 

. . . .... _ .. - . a extrema falta de recursos, depois de ·30• 
· -P~ Judíth Ayres Martins, viuva do phar• annos de serviços. 

maeeutico adjunto·. do exercito Arthur de A petição é desa.companhada. de qualquer 
Souz'L~a.rtin~;;. allegando a.cha.r-se sem re• documento comprobatorio do allegado; e a.. 
cursos para sua subsistencia . e ·· de uni seu · Commissão de-Pensões; não :podendo . reco- 
:filho ' men~r, requer que lhe seja. concedi<llt nbecer a. :relevancia • dos serviços meneio- · 
um~,t pensao ·correspondente á n:íetâde ·.'door~ nados, é de parecer que seja indeferida. 
d~nado que vencia seu fa.llecido esposo. · _ Salà das Gommiss{)es, 16 de setembro de 

A .. cõmmissão de . • Pensões, · não · recoríhe~ 1904. ~Gonçalo Souto, presidente. __.;.. Elyseu · 
cen!lo no simples · exercício das funcções pro- Gui·lherme, relato r. -Carneiro de Rezende.-': 
fissl~naes; __ ~- cargQ d,o _mª'_~il:lo_da supplicante ~ João Baptista.--e;.Morei1·a Gomes. 

_ a · relevancia;; extraordinaria. e ::-;c·n.ecessarià · ·· ···- -·· ·· · -- · 
para·. jtistificá;r· a concessão da ; graça· 'impe- N. 35 .,..-·HJó4 
trad~,t; é de parecer que seja indeferida. 

'Sala · das · Commissões,l6 de setelD.bi~o . de 
. l90.4;~GonçaZo . So1fto. _.-presidente.=Elyseu 

.· Gutlherme, . relator~-Cat'neiro de Rezende. 
~Joao _Baptista. -Moreira · Gomes. · _ · . 

N. 33'-1904 

Jndefe,·e () 1"eg1~e,·ir~~.ento em que D. Oonstancia 
· ·To1·res da Silva Càstro~ -v i uva -do capitcro 

Olymp~o 1t1oreira _da Sit'Va Castro, pede uma 
~en~ão . 

. . . . - .. - ---_· ·: - - -- . 

Ju~ga que nada ha que de(er ;.r no requerimentq: 
·· em: que M(moel Lopes Corrêa Lima, tutor dos~ _ 
menores . or_phifos~ _fWws do . tenente · re{or-~. , 
nu:~-âo • do _exe~·cito · capellllo Ger.mano J.~.n-
tenor de , Aratvo, jà faUecido, . solicita provi·-

_· dencia ern fa"'o,· dos seus tutelados 

:M~noel Lopes Corrêà Lima, tutor dos me·· 
noras orpl1ãos, filhos do' tenente reformado 
do . exercito capellão Ger:rna.no ~ntenor de
Araujo, já fallecido, requer ao Congresso Na.•-· 
cional uma. medida . quo· estabeleça a . tntegri~ 
da.d~ do direitos em que se · achavam seus. 

, . ~ -~.~a. in~ lusa~ petiç~o, D. constança,Torr.es . da, tutelados . ao tempo · da morte · de seu -· pae,. 
Silva .. c.astrp, alle~ando ser . viu,va do capit~o. com relação ao montepio e moia-soldo por 

;g Olymplo. ~oreira da Silva castro, reque:r . e!le dei-xados, . visto que ·dentro: dos: cinco. 
::;·~:·_q-qe:;lp.~ S~Ja concedida. 11m~ pen~ão, vi~ to ter annos ·após -a morte ·. delle não foram liqui~: 
• . , :ftcaci,() -(}OW, sete -• ~lh()S, sem ·._.-. outros . recurs<Js dados os seus direi tos-. a. e.sse montepio e meia~ 
;c iaze,~ - d~s .. q~eo Estado concedé • .. · . : .... ..•.. . ·· .·.•••· : 

89~lendendo, po1·é·tl1, ·que - ~ - decr~to n. 857.' 
-· .--.. ·:4t~~~tl~~~-.: é desacompanhàda ' de ·· qiJ.alq uer ·da ··· 12 ·de _ novembro de ·_- 1851, · expltcàti v o. do· 

I d()~ll:tp.~ntp,•,}~ a -~~pplicai.lte coi:lfessa •..• qué ·art.20 dálei ~ de 30 de novembro> de l841, _ a.~ 
:&cq1;J. - ,C~Ip. _ ()s_ :rec11rsos que ·aetualmente o :. Es~ :respeito da "'divida '·passiva da· Nação, esta•

: Eta.~9;,: ~to .. n~~qe, por morte, _ aos officiaes .. do · bele~e -.· no a11i, 7o· que- «os citlC<>: ~rinos· não··· 
+ xer~l o. :correm· para p_rescripção contra; aqúelles: que·· 
_, · Nestas condições, a Commissão de Pensões' _·d_entro dell~s· não po_dem ·~~querer _neJl1: P?r·· ~ 

ê de parece~. que seja indeferida. st. nen,1: -p~r- outrem -: taes -sao os· n1,eno~~s, · ?~ -... . 
-~:c; "=··· -,·_ ·:: , . . .. .. · ... · • . _ ... ··--•-.-.•. · • . - .- ___ . ... .... .. desa.s~Isados .e · quaesque~ outros · que, prl~ ', 
;;~•:;· --.S~l~tda"s .. Commtssoes, :. 16~ - d~ ,setembro . d~ .'V'~dos; 'da,:: ad_ministràç~O· de·· sua,s ~pess()a.ít·' e , 
7-~s1Q~4~.~ .. ,,-~ª'o"J~cdo ·; So.~~?l ; ·, · pr~sjde:t;tte.· ;-•. . Etyse~ . ·bens;•estãos\ljeitos __ ·a · tutela. •·ouJm~ad~ria~~-·> : 
_: ®.~-~~~~~~~ \' .. I.:~lator~-::Joêto: •. Ba,l)_tista;....., -~o.- ? · .Attendendo· ainda 'que ·•o requererite;· ·co_rn.:::'• 

re~ra - Gom~~,~ .,.-0arne~ro - cle - Rezen~e. · · ·.· ·. ·.·. ·os . documentos que exhibiu, provou serelil.:.: · 
-_ ~~:. '.:; ~~,_. '. ~ _: ., ; 

:f~·:<-'. -. 

--) O· •,:~: c·: 
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SESSÃO EM ~~:Í DE SETEMBRO DE 19.04 

me1tores .•. os ••.. fi.ifios •·• deixado.s por aquelle offi~.; _ .•. Por ..•. ll1ensagezn· .. de 18 de agosto ultimo, 
cial.,.pensa esta Commissã.o que· o casoincidé-. ·o •. Sr. Presidentç da Repu blica. _solicita ..... do
na disposição cita;da., sob, cuja. protecção se· Congresso NacionaL a • devida _autorizaQão
acham os ~eferidos meno1•es. Ol')?hãos. • _ . para a.brir ao lVIinistei'io da Industria Vi~ção· 

A'. vista·• disto,.•nada .• tem-.que. deferir 0 e_ Obras Pubiica.s.um.credito·d(l,quella.quan-
Congresso Nacional, cabendo ao tutor desses tw. pa.r.a J>Oger .etrectuar (3SSe pagament<?•· e a 
orphãos promover··· a liquidação do direito CO!fiiDissao úe Orçamento, tendo exammado .. 
delles junto ao poder· compebnte. •.. -.... cmdadosamente todos .os docum~nto.s que· 

... lhe foram· presentes. e achando .Justificado· 
Sala das Commissões, 20 de setembro de taL pedido, apresenta á consider.w;ão da. 

1904.- J. A. Nei..,a, presiclente. - Virgilio ~amara. o seguii~te projccto de lei: 
Erigido, relator.- Galdino Lo;·eto.- · Ribei1·o 
Junqueira, de accordo com a. . conclusão.-
Ju..,enal Miller, do accordo com a conclusão. 
...;Passos Mira.nda Filho, de accordo com a 
conclusão.- Affonso. Oosta. -.Mauricio ·de 
Abreu. 

SãÓ lidos e vão a imprimir, para. entrar 
na ordem dos trab~lhos, os seguin~es · . 

O Congresso Nacional resolve : 

PIWJECTOS 

Artigo uni co. E' o Poder ExecJitivo au-· 
toriza.do a abrir ao Ministerio da Ind:ustria,. 
Viàção e Ob1•as Publicas o credito extraol'-
dinario · de 1 :761$280 • para pagamento da: 
gratificação devida :10 ex-secretario do Jar
dim· Botanico, Bacharel Joaquim. Campos-• 
Porto,. como ·director interino do mesmo. 
jardim, de 21 de março a. 2l de agosto. de· 

· 1897, revogadas as disposições emcontra.rio.»·· 

N. 190- 1804 

Autoriza o Poder Executi'I'Jo a abdr ao 111:iniss· 
têrio da Industria, Viaçcío e_Obras Publica, 
o c1·edito .. extraordifwrio · de 1:761$280 
para pagamento ·da· gratificaçcto de"' ida, ao 
ex~sec1•etario do la1·dim Botanico biJ.cl~arel 
Joaqt~im Campos Porto, como director in te· 
rino do mesmo ja?•dim. de 21 de· março a 21 
de agosto de 1897 

O bacharel Joaquim. Carnpos • Porto exer
cia o cargo de· a.judante~secretario do Jardim 
Botanico C!Uando, da. accordo com o disposto 
no at•t. 5° do docL•eto n. 518, .do 23 do junho 
de 1890~ substituiu de 21 de março à 21 de 
agosto do .1897. o respectivo diroctor, que 
se achava. em excursões • scientitlcas peto ·in
terior da.ltepublica. ; cabendo-lhe, portanto, 
o dil•eito a. percebet• a gratificação. de di_l'O· 
ctor durante. todo· o tempo .do impedimento 
deste funccionario. 

Incluindo este -são os sêguintes osêreditos. 
extra-orçamentarios concedidos pelê1 Camara. 
na presente sessão: 

·26 creditos ex
Papel Ouro 

traordina.rios .• 6.513:418$135 127:966$999· 
_6 ~reditos espe-

claes •..• ;_.... 13:133$330 100:000$000· 
5 supplementa.-
res........... 997:836$515 4:747$533-

-------· ----:-----
7.524: 387$980 232 :_714$582' 

Sala das Com missões, 20 de setembro de:-
1904.- F1·ancisco Veiga, presidente.-Paula 
Ramos,. retator.- Lattrindo Pita.- Urbano
Santos.- Da..,id Campista.-·F1·ancisco Sá. 

MENSAGEM: A QUE SE REFERE O PARECER: 
SUPRA 

Srs •. Membros do Congresso NacjonaL-· 
Esse·. direito · já · havia· sido· reconhecido Tenho a honra de submetter á vossa elevada 

quando aquelle bacharel exerceu o cargo de- consideração a inclusa. exposição que me 
director, nas mesmas condições, de 29 de fe- dil•igiu o Ministro da Industria, Viação e 
veroiro a 21 de março e do 12 do maio a 8 Obras Publicas, mostrando a necessidade de· 
de agosto de 1902. . · · ser aberto ao respectivo Ministerio o cre: 

Em .28 de. agosto-de 190.L elle. requerell dito extr~ordina.ri? de 1 :761$280_pa.ra pa~a:· 
paga.!Dento da. alludida gratificação e a; .19 :ao ba~har,el J~a.quun de _campos gorto, aJl1.~ 
de. m~rço de 1903 .. renovou •o.seu pedido •. d!lnte.~ecretarw do,Jard~m. Botam~o,, ag~a .· 
Processado 0 seu requerimento' pelo . Minis- : titl.~açao . que lhe ~oml?_eha.. como- dtrdctor In·· 
terio da,' Industria ·viação e Obras Publicas .termo do mesmo Jardtm, desde 21 de março· 
foiwl~e r~conhecido •. o direito • a perceber ~ ~. g~~i:~es~f~~~o c~~â 8j9~g.::d~s ~~e~~dovos~ 
gratLtlcaça9 de 1 :761$280,. correspondente ao 

1 
·• . . · • • _ > .· .· ...• ·-··· -- ••· _ ~ 

tempo, .. a~iraa mencio~ado e rela;tivo á diff~· Rio de Janeiro 18 de arrosto .de1904 •. · 
rença centl'e;,os· vencimentos de . secretariO ' o 
(4:86Q$• .. ):.e OS de•director: ( 9:000$000). FRANCISCO DE PAULA RODRIGUESALYES; 

Vol. V · · i2 
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N. 191 ~ 1904 

Auto1·iza · o Poder E~:ecutivo · a abrir aô 111i
. nistàio da .Tndústl"ia, . Viação e Ob1·as Publi
~. cas a c1·edito extraordina1·io de 72:853$600, 
pa!~a pagar d « Arnazon Steam Navigatiou 
Cornpany» a subvenção ?'elativa aos· ?iie.zes 
de novemb1·o e dezembro de 1.903 

Pelo numero X do at•t. 18 da lei n. 834, 
de 30 do dezom bro do I 901, -f vi o Governo 
.autorizado«n. prolongar a na-yegaçã.o do Ara
guary até o Oyapock, mediante a subven
ção que julgal' conveniente, do accôrdo com 
a Companhia do Amazonas». Usando desta 
autoriza.ção; o Governo exoediu o decreto 
n. 4.593,de 13 de outubrv de 190.2, e celebrou 
o contracto de 22 do mesmo mez. Na clau
sula 25o. das quo acompanharam .. aquelle 
decreto ficou estabelecida a subvenção ann:ua.l 
de 437:121$700, ou 36.426$300 mensaes, 
.sendo: 

Linha, de Manáos ........... . 
« de Iquitos ............ . 
« de Baião ••.•• I. I I •••• 

« do Mazagão ........... . 
« do Rio l\'I[.(.ieira ..•..••. 
« « « Purús ....•.•.•. 
~( « « Negt•o .•.. ~ ..... 
« « especia.l do Oyapock. 

65:623$200 
73:285$152 
3:724$.648 

16:962$032 
56:619$224 
90:630$960 
15:004$656 

115:271$S328 

437:121$700 

Qt1a.Údo o Ministorio da Industria, Viação e 
Obras Publicas orga.nizou a proposta de or-)a· 
1~1~n to para o _exe1•cicio de 1903,ainda não tinha 
:ielto n. novacao do contracto com a Amazon 
Steam. Na'IJigation Oompany, e não podia, por
i.a.!lto..!cogitaL• de ioclulr o augmento da sub· 
vançao resultante da clausula 25a. acima refe
~·ida. O Congresso iam hem não incluiu no pro• 
.1ecto de orçamento a qua.ntia exigida pela. 
nova.situaç~o e mu.ntcve no n. 7 do art.2L, 
d1 le1 n. 9t>7, de 30 de dezembro "de 1902, 
a ve1•ba. do 371:200$, do sorte que o paO'a. 
mento só pôde realiz~r-se até fim de ~u-
tubro. . 

Para que possa occorrer ao pagamento 
das ' dun.s prestaçõe.3 relativas aos mezos de 
novembro e dezembro, torna-se necessario 
_que . o Congresso conceda ao Governo o cre-
dit.o dé 72:853$600. . -

A Commissão de Orçamento, em Yista das 
.razões · expostas, submette á consideração da 
Camara. o seguinte projecto: 

«O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo 

.aut~rizado a abrir ao Minist(lrio da Indus
.tria, Viação e Obras Publicas o c1•edito ex
:tra.Ol~dinario de 72:853$600 pa.ra pagar á 

.Ama~on Steam NavigationCompcmy a stlliven:.: 
ção relativa aos mezos de novembro e de.:;; 
zerobr11 de 1903, de accordo com o con
tracto celebrado em 22 do outubro de 1902; 
revogadas as disposições em contt•ario.» 

Approvado este projJcto, são os seguintes 
os c.reditos ext1•a-orçamentario~ ·-concedidos 
pela. Camara. na presente sessã,o • ..., · · · ·· 

~ Papel Ouro 
25 creditos ex-

traordinal•ios. 6.511:636$855 127:966$999 
6 especiaes.;.. 13:133$330 100:000$000 
5 supplem e n-
tar~s · ....•.•. 997:.83~$515 4:747$533 

7.522:626$700 232:714$532 

· Sala das Commissões, 20 de setembro de 
1904.-Francisco Veiga, Presidente.- Pau~a 
Rqmos, relator.- Law·indo Pita.- U·rbano 
Scmtos.-David Campista.-Francisco Sá. 

MJ~NSAGElii A QUE SE REFERI~ O PARECER SUPRA 

Srs. Memb1•os do Congress3 Nacional
Tenho a honra de submetter á vossa ele
vada consideração a inclusa . exposição que 
me <.lil•igiuo Ministro de Estado da Indmtria 
Viação e Ob1•as Publicas, mostrando a ne-=
necessidade de ser concedido o credito .de 
72.:853$600, supplementar a verb:~. 7a, art.21, 
da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902, 
afttn do sol' applicado ao pagamento das sub
venções devidas á ArnazQn Steam Navigation 
Com.pany, Limited, nos mezcs de novembro 
a dezembro de 1902, conforme o contracto 
autorizado pelo decreto n. 4.593, tl.e 13 de 
outubro de 1902. 

Rio de Ja.neiro, 30 de agosto de 1904. 
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES; 

N. 192- 1904 

Autol'i:a o Poder Executivo a ab1·i1· ao Minis
te,·io da Ma1·inha o c1·edito extt·am·d{nario 
de f: 397$066, pa·ra pagamento ao opera?·io 
ser1·a~heiro-lampista E?~nesto Luciano .111a?'· 
tins, de dif{el'ença de wmcimentosque deixou 
de 1·eceber 

O decreto n. 1.347, de 7 de abril de Í893, 
diz _na ob~ervação ga. da Ta.bella: «0 opa· 
rar1~ serraJheirJ . e la.mpista. percebe1•á os 
venc1mento::; de serralheiro de 1 .. classe da. 
l'espactiva brigada embarcado, na Capital 
Fede1•al.• 

O dect•eto n. 2.207, de 30 de dezembro de 
1895, no art. 41, mandou· obset•vat• a ta
~ena: annexa ao dee1•eto n~ 2.215, de 13 de 
Janeiro. de 1895. (Este caso ó curioso por 
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SESSÃO E:\I 21 DE SETEl\IBRO DE i90.{. 41! 

·serem verda. dciras as datas dos dons do O Congre2so Nncion:\.1 resolve: 
:eretos.) Artigo unico:-Fica o Poder Executivo 

O decreto n. 3.234, de 17 de março de autorizado a abril• o credito extraordiaario 
1899, reorganizou a brigada do artífices fa· de 1: 397:li06G, pel. o Ministerio da Mal'inha, 
zen do -a. constituü· com ou tt·as o corpo de T 

ofiiciaes da. n1•mu.da., e diminuiu o soldo e para pagamento a.o operario serralheiro 
gratificação dos artífices de ' Ja. classe. que lampista, EPnesto Luciano 1.fartins, da. diffe
eram os do decreto n. 2.215, de 13 do .ia- .rença de vencimentos, que deixou de receber 
neieo de 1896, que deu execução á lei n. 304, em virtude do decrettJ n. 3.234 de 17 de 
ile 10 de outubro de 1895. março do 1899, revogadas as disposições em 

A lei n. ô52 de 23 de novemln·o de. 1899. contrario. -
!'flO a.rt. lO§ 2° rosa o seguinte: <'Continú:l. 
em vigor• a oeganização da brigada de ar
tifices. anterior u,o Regnln.mento expedido 
pelo_ deci•eto n. 3.234 de 19 dé março de 
1899, por. ter este excedide a autor1zação 
legislativa, augmentando a despeza.» Houve 
engano de citação por se e de 17 de ma~ço). 

O decreto n. 920 de lO tlo dczemb1·o de HlO~ 
·cún::~lgna no art. 1. 0 : <'Fica o Poder Exe
cutivo autorizado a p:1gn.r aos infol'iores da 
armada a dHferença do vcnciment0s, que 
-deixaram de I'eceber nos te!'mos do Regnla
ment':l que baixou com o decreto n. 2.207 
de 30 de dc:zembro de 1895, poe tet• a lei de 
orç·amento apenas providenciado sobre a 
despcza com as duas classes de artit1ces, 
Cl .. eaclas pelo Regulamento de 17 d•J março 
de 1399, cuja execução fora aliás sustada 
pela, lei ll. 632 do 23 ue DO\'Cmbro de 1899, 
a.rt. l0 § 2°. (Est~~ cit.ação do art. 1 o é erro, 
porque essa roferencia podia só mente ser 
ao art. 10.) · 

Pelo decreto n. 4. 902 de 29 de julho de 
1903 foi ab01·to o crodi.to pat•a o pagamento 
aos inferiores da a.I'mlüla da difl'oronç·.t de 
vencimentos, que doixat>am de receber. 

Em vit•tude destas determinações, u ope
raria sm•ralheir·o-lampist.a da Repa.rtiç~iio 
da Ca:·ta Ma1•itima, Et•nesto Luciano Martins, 
req.uel'eu ao Congresso Nacional que lhe 
mandasse paga1• t<~.mbom a di1ferença do 

Sa.la. <las C,m;uuissõe.;:, 20 de setembr.:> elo· -
l904.":_F1•ancisco Veiga; presidente. -Lcnt· 
í'iítdo Pitta, rela.tor.-Urliano Santos.-D. 
Campista-Emnc·isco Sà.-Paula Ramas. 

N. 193-1004 

Eíhemla rlo Senado ao p1·o}eclg n. 318 E, de 
1903, q1ee fixa os -vencimentos do pessoa/. da 
J.Iesa de . Rendas de ta. classe de S. F'ra11cisco, 
em Santa Cathm·ina 

A Com missão de Orçamento, examinando 
devidamente a. emenda approv<tda pelo Se· 
nado, á proposição da, Cmuara dos Deputados, 
n. l, de H>04, fixando o numero e os ven
cimentos do pessottl da Me.sa de Rendas do 
la. clas:.;o, em S. Francisco, no Estado da 
Sa.ntn. Catha1·ina, é de parecer que a. mcsmtt 
emenda sej.~ a.pprova.da. 

Sala, das Commissõ3s, 20 de setembi'o de 
1.904.-Francisco 1Teiga, pmsidente e relator. 
-Pat~la Ramos.-D. Ca~npista.-Fmncisco 
Sa.-U,·bcmo Santos.-Law·indo . Pitta. 

Projecto n. 318 E de 1903, df1I Camara dos 
Deputados, que fi:ca o 'tunie1·o e Ós -venci
mentos elo pessoat da mesa de rendas ele 1a. 
classe em S. Fhmcisco, H!> Estado de Santa 
Catha1··ina 

vencimonto3, que deixou de recebee igual- o Con
0
r,resso Nacional decreta : 

mente com os inferiora.:; da armada. 
Informando o requerimento, o St.', l\Unis· Art. 1. 0 A Mesa de Rendas de la. clnsse do 

tro da Marinha declara ser de eqüidade o S. Francisco, em Sttnta Ca.tharina, ter{~ o 
pagamento e que para isso se fazia. mister o pessoal e os vencimentos seguintes 
01·edito especial de 1:397$066. 

Sustada a execução do decreto por uma 1 administrador .........••.... 
lei do Congresso, é jnridico o motivo que 1 escrivão.·.· ..•..........••• 
determinou este pedido. M;tndando o Con- 6 guardas com 800$ de ordenado 
gresso effectuar o pagamento da differença e 400$ de geattfi.cação..... 7:200$000 
Q.e vencimentos aos interiores, é de equidade 6 tr""balhadores de ca.patazia.s,a 
que seja o peticionario attendido, visto não 2$400 diarios............. 4:320$000 
ter .sido conte~uplE-do na lei n. 920. Se_m Ar·t. 2.o Revogam-se as disposições em 
rluv1da esta let nao o- abrangeu por nao contrario 
haver denuncia do f'acto e ser elle o nnico I · 
de sua clas~e, que for~\ attingido e unlco Cama.ra. dos Deputados, 29 de dezembro de 
portanto a reclamar. 1903.-F. de Po.ttla O. Guimarc!es,Presidente, 

Neste sentido é do parecor a Commissão -Jlanoel de Alencm· Guimm·aes,1° Secretario, 
elo Orçmnento qt.le seja. submettido á. Camara. J. B. Wancle1·ley de Zllenclonça, 3'' Secretario, 
do~ Doputados o :~egniote projecto de lúi. SOl'Vindo de 2°. 
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412 ANNAES DA CA~IARA 

Emenda do Senado ao p-rojecto n~ 318 E de bora. as que a.dvirão do projecto sejam 
1903, da Camara do Deputados muito insignificantes e· necessa.rias. 

Ao. con11luir pondero que o Esbdo do Rio 
Accrescente-so ao art. Io: Grande do Sul, não só naquella agencia, 

I patrão de escalar a 70$ mon- como oro todo serviço postal dá sempre sal· 
saes. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • -840$000 dos ao Thesouro. 

6 remeh•os a 60$ mensa.~s cada Fica sobre a mesa até ulterior deliberação, 
um......................... 4:320$000 o seguinte -
Senado Federal. 10 de setembro (le 1904-

Affonso Augüsto Mo~·eira Penna,Presidente.
Joakim Catunda, 1° Secretario.-.c1lberto Jose 
Gonçalves, 2° Secretrrio. 

O Sr. Presi<.lente - Está finda a 
leitura do· expediente. 

Tem a palavra o Sr. Medeiros e Albu
querque. (Pausa). 
• Não está presente. 
·Tem a palavra o Sr, Neiva~ (Pausa.J 
Não esbá presente. 
Tem a palavra o Sr. Juvenal Miller. 

O Sr. Juvenal HilleJ.""-Sr. Pre
sidente, a C amara não desconhece as vastas 
relações commerciaes que mantem o Estado 
do Rio Grande do Sul com ·o esi;ra,ngeiro e 
com o~ demais Estados da União. Tambem 
sabe que a cidade do Rio Grande do Sul conta 
perto de 30.000 habitantes, é um impor
tante emporio commercial e o primeiro porto 
do meu Estado. 

Ignora, porém,-que a agencia. postal é in
cumbida de abril• todas as malas a re-expedir 
a co1•respondencia para -todos os pontos do 
Rio Grande do Sul e que para esse serviço 
dispõe apenas de tres praticantes, sete car
teiros e um servente. 

Visitei essa repartição e conheço as ne
cessidades de possoal que ella tem eJ até 
mesmo de casa, porque funcciona, pó:le-se 
dizer, em um pardieiro. O Jll'lmeiro facto 
pôde se1• por nós obviado ; o e:egundo, 
porém. só po1• UJUa medida do Executivo que, 
teriho bastante certeza, ha de tomar na de
. vida consideração o que estou expondo desta 
tribuna. 

Venho apresentar mil projecto de lei ele-
-· vaiido de categoria a. referida agencia, bas
tando.dizer em sua justificativa que os em
pregados respectivos tem diariamente uma 
faina tremenda que se prolonga até á noute, 
sendoo trabalho regularmente feito graças 
á boa vontade dessa. classe tão ·malsinada 
pelos chroni;tas da imprensa.,. quasi todos 
funccionarios publicas tambem, mas perce
bendo }?ingues venciinentos em dolce far-

>niente, 
>,Peço â. Commissão de .Orçamento que não 
:·se·.· deixe levar pela 'Vontade apenas de re· 

duzir despezas ou de não augmenta.l-as, em-

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o E' elevada a sub-administração a 

Agencia dos Correios na cidade do Rio Grande
do Sul. 

Art. 2. o Fica o Governo autorizado a abrir
os credit·Js necessarios para. a execução desta 
~i. . . . 

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

Sala das sessões, 21 de setem'tro de 1904. 
-Juvenal MiUer .-Domingos Masca1·enhas .. -
Soa1·es dos Santos.-Marçal Escobar.-Bar
bosa Lima.- Germano Hasslocher.- Ri"'a
da'!Jia Correa.-Victorino .M.ontei1·o. -James. 
Darcy.-Diogo Fortuna.- Homem de Car
aalho.-Vespasiano de Albuquerque. 

O Sr. Bricio Filho- Sr. Presi
dente, está pendente do jui~o da Comm~ssã() 
de Instrucçã.o e Saude Publlca um proJecto 
que foi apreséntado á consideração da. 
Casa pelo nosso distincto collega., represe!l
ta.nte de Minas, o Sr. Manoel Fulgencw, 
relativo á concessão de um prazo para os 
exames parcellados. de prepa1•atorios. 

S. Ex., quando presente, reclamava de 
quando em vez sobre a demora do. mesmo 
projecto no seio da Commissão. Forçado a. 
retirar-se desta Capital por motivos ponde
rosos, que expoz da tribuna, S. Ex. pediu 
que os collegas favoraveis ao projecto se en
carrega-ssem de substituil-o na faina. 

E' o que venho fazer neste momento, Sr .. 
Presidente, reconhecendo embora quant(). 
perdeu a causa com a mudanÇa de patrono •. 

0 SR. HENRIQUE SALLES-Não apoiado. 
0 SR. BRICIO FILHO.:.__Mais de uma vez., 

Sr. Presidente, tenho usado da palavra em 
defesa das Commissõe3, sempre que censuras. 
S3 teem levantado quanto á démora de pare
ceres. 

o SR. MALAQUIAS GoNçALVEs-A Commis· 
são tem cumprido exactamenta com os seus 
deveres. (H a outros apartes) .-, 

0 SR. BRICIO. FILHO__:Quando Se tem. pro
curado requerer, de accôrdo com um d_os 
artigos do Regimento, a · entrada de . proJO· 
etos em ordem do dia., independentemente· 
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de parecer das Commissões, meu p1•onun· quantn.s anda,m, relativamente a : exames de 
cia.mento tem sido contral'io aos requeri- preparatoríos. 
mentos. o s v c b -

Não se veja, pois, na minha attitude de --- =- • R., _ALOIS ~E') .ASTRO- A solutamente 
agora o mais longínquo uesejo de censurar nao se ti ata de f<.~.zei mal. 
a attitude dos membros da Commissão de In- 0 Sa. BR.ICIO FILHo-Bem vejo que V. Ex. 
strucção e Saude Publica.. Não, Sr . ._Pre3i- · nã.o ouviu bem as minhas primeira,s pala
dente, sou o primeiro a reconhecer o direito vras, porque, si as tivesse ouvido com 
-que assiste a qualquer delles de pedir certeza não dn.rin. o ap::trtc no scnti'dõ em 
vista dos papeis submetticlos-ao seu estudo. cgw o formulou. 
(Apat·tes.) - s· t d c · - ·. - t. ·. 

Creio; porém, que tenho perm1ssao para. . 1 0 a a ommtss~o _e con 1 arm ao p:r?-
desta t1•ibuna endereçar um peJido aos dignos Jecto, toda. a Commissao A que . se pronuncw 
membros da Commissão n~ste sentrdo, mas que de e~seJO ao pronun-

• Ciamepto da Camarn, a resperto. 
O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES-A Commis

são cumpre com o seu dever ; agora, _ si 
V. Ex. ·quer que não cumpra ... 

o" SR. BR.wro FILno:_Vê V. Ex., Sr. Pl'G-

0 SR. VALOIS DE CASTRO -Não ha prejuízo 
parn, esse ex:!rcito do moços, que podem fazer 
as suas provas de conformidaU.e com o exame 
de madureza. 

sidente, os termos pacificas em quo colloco O Sa. Bn.rcro Frtno - .Eu sou f a v ora vel ao 
.a questão, tão fóra dos moldes dentro dos pl'ojecto. 
quaes o honrado collega que aparteia sup
pôe que vae ficar. 

Nª'o, Sr. Presidente, não venho censurar, 
não venho impôt•, não venho requerer a 
applicação da disposição do Regimento, re
ferente ao caso ; o que venho fazer é pedir 
aos illustres membros da Commissão de In
strucção e Saude Publica que decm anda
mento rapido ao projecto no seio daquella 
Oommissão. -

Reconheço a faculdade que elles teem de 
pedir vista, faculdade que uzei mais de uma 
vez. 

Sabe V. Ex. por que faço este pedido 1 
E' porque espera a solução do assumpto um 
exercito d~ moços estudantes, que estão 
.anciosos por uma resolução qmüquer do 
Poder Legislativo. 

Longe de mim a idéa de pretender forçar 
qualquer membro da Commissão a modificar 
-o seu modo de pensar, relativamento á 
materia. Não. O que quero, o que U.esejo é 
-que as cousas fiquem definidas, é que a si
tuação se . esclareça para que os prcpara
.torianos saibam qual o regimen a vigorar. 

O relator da Commissão deu parecer con-
-traria ao projecto. Um collega pedlu vi5ta e 
,o subscreveu. Agora está a proposição nas 
mãos do representante de S •. Paulo, o Sr. 
Valois de Castro, que pediu vista tambem.. 

- Si me é permittido, -eu impetr<irei a S. Ex., 
.como sacerdote, como . homem da igreja, que 
não gosta ele fazer mal. .. 

0 SR. VALOIS DE CASTRO- E' uma questão 
que . preelsa ser muito bem estudada. pela 
·Commissão. 

0 SR. BRICIO FILHO- ••• eu solicitarei a. 
S. Ex. que olhe pa.rn. a. situação a.micti v a 
-em que se acham esses moços, sem saber a. 

0 SR. VALOI-3 DE CASTRO - Eu SOU con
trario. 

0 SR. BRICIO FILHO- Não tenho absolu
tamente o menor empenho e a menor diffi.
culdade em declaral-o.Respeito, entrBtanto, 
a opinião contraria e sou o primeiro a 
reconhecer que os illustrados membros da 
Commissão e outros collegas da Camarn, 
podem encontrar fundamentos que justifi
quem o voto contPario a. o pr•ojecto. 

Mas, Sr. President(', ha uma cousa indis
cutível, mesmo aos olhos dos proprios mem
bros da Commissã.o. Qun,lquer que seja a 
solução a tomn.r,ó preciso anda1• com ur
gencia. (Apoiados.) 

Os estudantes pree.is~1.m sal)er si a nova 
prorogação de prazo é concedida ou si a 
Ca,mara se oppõe á medida. 

0 SR. VALOHl DE ÚAST!'<.O - Legem 7w
bemus. 

O Sn.. Baww FrLrro - C1•oio, 81•. Presi
dente, ter dito o sufficiente para merecer 
da, parte da illusGl'<-tda Commissão de Instru
cç•ão e Saude Publica. todo o seu assentimento. 

Não é uma reclamação que faço, não ó 
uma censm•a que levanto, não é a applicação 
da. disposição r!3gimento.l que eu proponho._ 

ForrrlUlo simplesmente um ·pedido, feito de 
bom humor, . placlda o tranquillamente, e.s
perando que os men:ibros da Commissão de 
Iostrucção e Saude Publica não impeçam 
que o Congresso Nacional se pronuncie sobro 
um assumpto que · de um ou de outro modo 
preJisa sei' já resolvido. (J.1!uito bem.) 

0 SR. BUENO DE PAIVA- 0 pedido que 
V. Ex. faz ê, ao mesmo tempo, do muitos -
Srs. Deputados. ·-
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;<0 Sn.. BrtiCIO FrLno- Tenho concluido. 
(~ltlito bem; 11wito bem.) 

. () S•·. P residen t.e-0 projecto fico... 
~,1bee a Jiesa. at~ ulterior dclibe1·ação. ' ,, 

O Sr~ cêtso âe Souztl!-Sr. Prc· Q Sr. Neiva diz qu~ lu.t cerca dedoi.Ia 
::idcnto, serei breve na_ tribuna.. Venho apc- ~umos om . .n·ec~eu á consideração dos seus cor
nas submetter á consiücraçã.o da Camn.ea. um legas um Pi'Ojccto '"'de lei garántindo aos. 
J;ll'Qjedo de lei, em vit'tude do qual é concc- operarios quo ti·a balham eni cshhelecimori:... 
dida uma modesta p)nsão ã víuv::i: do Di'. üs pnblicos cs seus vencimentos intcgL•aes. 
João Pizarro· Gabizo, lla. pouco tempo f;.J.lle- quando sorteados para juizes do tribUnal llo -
.cic1,? nesta Capita,l. . _ jury. 

S1·~ PrcsWcntc, 0 clinico altamente conhe- Sab3 a Camal'J, qne to .1o cid~l.dão eleitor, e· 
úido entro nós... muitos destes humildes servidores da nlção 

0 SR. MALAQtL\.S Go:.\'ç,\.LYES-Profossor 
da Faculdade de Medidna do Rio de haeit>o, 
de saudosa mcmoria. 

0 SR. CELSO DE SOUZA- ••• deixou um 
nome que por si só dispensa da minho.. p.ll'tc 
justificai' a proccdencia. do projecto que sub
metto á consi{lC:l'::tção desta Ct.tmaea. (Apoia
dos ; muito bem.) 

Verdadeiro aposto lo da sciencia . ( muito 
bem), professor emei•ito da. Faculdacle de 
Medicina desta cidade (muito bem), S. Ex. 
prestou relevantissimos serviços,não sômente 
á população, tis classes sociaes em geral, 
mas tambem levou o seu contingente de es· 
forço em prol da Pa.tria. (Apoiados; mu·ito 
bem.) 

cxct'ccm com at'dor patriotico este dever, é· 
obrig:·;.do a presta1· e.:;te scrviçn sccia.l. E' nrn 
sr.rviço obrigatorio. 

P()js bem, o seu projecto, que procura. at; 
tewler aos iuteres~es destes oper•a.rios coagi
dos ou a perderem um dia de salario c•u a 
serem multaclos pelo presiuE:nte do trilmnal 
do · jury, ainda não tev-e unia solução da., 
Commis~ã.o de Orçamento. Acrollita. que olLe 
está. purgando o peccado original ••• de ser 
do .orador. 

A um aparte do Sr. Paula Ramos, dizendo 
que a Commissão não seria capaz da fazer 
tamanha injustiça a. S. Ex. , responde o 
orador que esta é a segunda reclamação que 
fnz neste sentido á distint:.l. commissão de 
que f'az parte o seu presado amigo,. · 

O dilemma é este: ou o funccionario cum-
Ul\t SR. DEPUTADo-Poucas vezes a con- pre o se•1 dever de cidadão e porde os seus 

vencimentos, ou não cump1•e, preferindo 
cessão do uma pensão tem tanta razão de servil• ao Esta·.lo, e é multado. Em ambos os 
S()r como neste caso. casos o seu pt'ejuizo é fa.tal. 

O Sa. CELSO DE SouzA-O Sr. Pizar1•o Ga- E' esta. situação g1•andementG injusta pa1•a. 
· bizo quando ainda. alumúo da Faculdade de os humildes, para os que não tet~m out1•os 
)Iedicina offercceu os seus serviços ao Go- recm·sos do subsistencia além dos seus modes
verno e marchou para o theatro da guerra tissimos sala,rios, que o · projecto procura 
em dofi~sa do tel'I'itol'io nacional. Tenho em attendet•. 
mãos, Sr. Presidente, uma cer~h.lã.o onde se Tinha outras reclamaçõQs a fazer; não o 
acham comprovados os ~erviços po1· este faz, porém, porque não tem intuitoa protel
eminente clinico prestados na guerra do Pa- latorios •.• mormente ago1'a que a imprensa. · 
ragua.y, documento no qual ox.clusivamente falia numa cousa que lembra os nefandos 
nós podemos basear o pedido, que ora faze· tempos da monal·chia, em um absurdo que 
mos, de uma pensão pa.ra a. sua ta.milia,que, é a traducção do despotismo que não mais 
segundo nos consta., se acha em condições devia existir nesta terl'a, que possue im· 
p1•ecarlas. prensa livre, adeantada, progressista., nestà 

.· terra que cultiva o regimen ·da publicidad~, 
. Sr. Presidente,, para fundamentar. o P~·· da igualdade, da fraternidade e da. libe1·dade-! 

d1do q_u~ tenho a honra de sub,me~ter_ a cons1- Fjcam, pois, as suas outras considerações 
deraç~o da C~mar~ bas:~m as P .üa vras que para momento mais sm·eno, ·mais pacificO .•• 
ora :pronuncw. F... pos::;tvet _que, uma. vez menos ins-tante. 
aece1to pela Cam~ra 0 proJecto,_ eu amd,a Espera, entretanto, que o seu_ pedido di· 
volte a me oc_cupa,r de~le quando t1ver a fOI- riuido á nobre Commissão do Orçam!}nto será 
tuna de o ve1• submett1do a. debate. deferido. · .·. · 

Peço a V.·Ex . que;como pa1•ta integrante tlo Entrega-o ao sympa.thioo e talentoso Depu-
mesmo projecto, f11ça publicar no Diat·io do tado mineh•o, o l::i1•. Da.vid Campista, que no . 

"· .. Oong1·esso a certidão que ora envio á Mesa e seu brilhan~e discurso em defesa da obriga to· 
~.B:.~ i.9.11a.l se acham demonstrados os serviços 1·iedade da. va.ccinação ttllegou a ,, obrigato1·ie- : 
~l:C3~:tados ao pa.iz por este emimmte npos- clade do serviço do jui'y. Pede a S. Ex., que . 
~.'".: .• ·iP· ·.$.·>:.~.,.'g· ·. ·:da. . sc~encl.a. Tenho concluido. (.Llf~tito tem alto prestigio, para que o ampare em· 
f,.~~~~~l!}, , 'iJ2l.Hto bem,,) nome dus opera1·ios. (.J.lf-uito bem; muito bem-~y:. 
~~ ,, .. ,. 
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Comp:Lreccram mais os Sr:s. Sá Peixoto, 
En~a.s Ma1•tins, Aurelio · Amorim, Passos Mi· 
randa., Arthur Lemos, Rogerio de Mirantla, 
Urbano Santos, Chrlstino Cruz, ·· R:tymundo 
Arthm•, Francisco Sá, João Lopos, l~dua.rdo 
Studart, Sergio Sa.boya, Eloy de Souza,, Fun· 
seca o S:lva, Trindade, Abdon Mílu,nez. Izidt•o 
Leite; Affonso Costa, :Medeiros c Albuquer
que, João Vieira, _Pedro Pernambuco, An
gelo ·Neto, Rodrig~lCS Doria, Olivcirll.. Val
htdã.o, Tosta, Pri::;co Paraizo, Felix Gaspar, 
Satyro-Dias, Augusto de Freitas, RoJrigues 
Lima, .MOl'Cirá Gomns, José Monjardim, Gal
dino Loreto, Nol::;on de Vasconcelloa, Bulhões 
Marcial, Sá Freire, Americo de Albuquerque, 
Erico Coelho, Fitlelis Alves, Cruvello Caval
canti, Paulino do Souza, F1•ancisco Veigà, 
Ribeiro Junqueira, David Campjsta, Anthero 
Botelho. João Luiz Alves, · Adalherto Ferraz, 
Lamonnier Godofredo, Homique Salles, Sa
biuo Barroso, Olyntho Ribeiro, Bel'mudo de 
Campos, Francisco Romeiro, Valois de Cas
tro, AI'nolpho Azevedo, Eloy Chaves, Leite 
de Souza, Cundido Rodrigues, Rodolpho Mi
randa, Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, 
Lindolpho Serra, Eliseu Guilherme, Riva
davia. Corrêa, Victorino Monteiro, James 
Dàrcy, Diogo Fortuna o Homem de Car
valho. 

O Sr. Presidente-O Sr. Deput.ado 
Celso de So~za,, ao apresentar um projccto 
sobre pensao, rec1ucrcu a publica,(·ão no 
.piarfo do Co;'gresso, dos docLimentos que o 
mstrucm. N:t fót•ma. do Regimento, vou suú
metter lt dclilJeraçno da, Cam:.tra o requeri· 
monto de S. Ex. 

o~ St•:), flUI) a.pprov:tm o rt?flllCI'llTICnto,. 
qumram se lova.ntar (Puuw). 

Foi approva<lo. 

PRDlEIRA PARTE D.\. OR_DE~I DO DL\ 

O Eh'•. Presidcnte-Coutinúa. a clis·· 
cussão unica do p:u·ccor n. 156 A de 1904. 
sobre emendas oii'erecidas na 2'\ discussão de 
projecto n. 156, deste anno, que fixa a. des
peza do Ministerio da Guena par<~ o oxer-
cicio d(\ 1905. · 

Não lw. oradores inscriptos. Si nenhum dg.:; 
dos Srs. Deputados ))eue a }Ja!avra,, encerl'o 
a discussão. (Pause!), 

Está cncerrudtt. 
A lista da porta accusa a presença de 120 

Srs. Deputados. Vai se proceder á :3 votações. 
. Peço aos nubres Deputados que occupem 
os seus lagares. (Patlso.). 

E' lido, jnlg<>:do obj0cto de deliberação e 
enviado ás Commissoes de Pensões o Contas 
e d~ Orçamento o seg~into 

PRO.JECTO 

N. 194- 100 ·! 

<Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Pa.ula Guimarães, Raymundo 
Nery, Carlos de Novaes, Antonio Bastos, 
Guedelha Mourão, Thomaz Cavalcanti, Pe· 
reira Reis, Paula e Silva, José Marcellino, _Concede c~ D · Maria Jose da Costa Gab:zo 
Esmeraldinó Bandeira, Moreira Alves, Ar· viuva do D1· •.. Toao Pizar;·o Gl!bizo, a pensa~ 
thur. Odando. Epaminondas Gracindo, Ar· mensal de 200$000 
roxcllas Galvã.o, Folisbello. Freire, Leovi· 
gildo Filgueiras, Castro Rebello, Bulcão 
Vianna, Eugenio Tourinho, Vergne de Abreu, 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ramos, Mar
colino Moura, Irineu Machado, Bezamat, 
Julio Santos, Henrique Borges, João Luiz, 
Ponido Filho, Francisco Bernardino, An,tonio 
Zacarias, Mano:~l Fulgencio, Lindolpllo Cae
tano, Rodolpho Pa.ixão, Pa.clua Rezende, 
Jesuino Cardoso, Fernando Prestes, Alvaro 
4e Carvaiho, Azevedo Marques, Candido de 
Abreu, Luiz Gualberto, Barbosa Lima, An
golo Pinheiro, Cassia.no do Nascimento e 
Campos Cartior. 

E sem causa os Srs. José Euzebio, Alberto 
Maranhão, vValfredo· Lea.l, Teixeira de Sâ, 
Pereiea dé Lyra, Raymundo de Miranda, 
Engenio de Anllrade, He1•edia de Sá, Oscar 
Godoy, Augusto de Va.sconcellos, Astolpho 
Dutra, Berna1•Jes de Faria, Camillo Soares 
Flho, Carvalho Brito, Camillo Prates, Costa 
Junior, Amaral Cesa.r, Josê Lobo, Ff'aneisco 
M~lta., Germano lin.sslocller G AlfL•odo Va· 
rella. 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1. 0 E' concedida a D. Maria José da 
Co.:~ta Gabizo, viuva 'do Dr. João Pizarro 
Gabizo, a pon.são mensal de 200$000. 

Art. 2. o Flott o Governo autorizado a 
abrir o credito uecessario para immedia,tl 
execução desta lei. . 

Art. ?·o Revogam-se , as disposições em 
contrar1o. 

Sala das sessões, 21 de setembro de 1904.
Celso 4e Souza.- Julio de JJiello.- Teixeira 
ele Sd. ·- Estacio Coimbra.- J,falaquio.s Gon
çalves.- Pedro Pe1·nambuco.- Mm·ei1·c! A.Z· 
ves.- João Viei1·a.- Esme1·aldino Bande~·,·a. 
-Affonso Costa.- Br~cio Filho.- Cornelio 
da Fonseca.- Elpid~o Figuei1·edo.- Perei1·a 
de LyJ·a~-Medei?·os e Albuqtteí·que .- 1Val
ftedo Leal.- Trindade.- Hm·eclia de . Sd -
Cm7~a Dut1·a.-:- ljJernardo Ho1·ta.- Vkgilio 
Br~g;,do.- Chr:shno .. Cruz.- Dias Viei?·a.
Abdon .MilaHez .- ·wanderley de .Mendonça. 

:·% ·1,:, .•. ·~ ,:~ 
Ao Sr. Chefe do E:-:itado Ma.ior Gener~ú-4. :; 

Armadtt.-A viun1. Mal'ia José da Costa G,tl;.;:;,{;,; 
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~bizo ,tendo necessidade de provar peran ~e o 
Corpo Legislativo os serviços prestados á 
Armada. Nacional pelo seu finado marido Dr. 
-João ... Plzarro Gab1zo, na qualidade de medico 
.conti'actado, .. principalmente na guerra. do 
Paraguay, vem pedir-vos que mandeis pas
.sar por .certidão o quo constar dos respecti
-vos livros. 

Rio de Janeiro. 19 de julho de H104.
Jriaria Jose da Costa Gabizo. 

Em virtude do despacho na petição retro 
certifico que a folhas . vinte e cinco do livro 
de assentamentos dos cirurgiões de commis
são do Corpo de Saude da A1'm~.da, se acha 
.o do the ,r seguinte: Segundo cirurgião· de 
.commissão, doutor João Pizarr) Gabizo. 
Sendo alumno do quarto anuo de medicina, 
foi nomeado segundo cirurgião de commis:São 
por aviso ele desenove de junho de miloito
centos sessenta c seis, para servir ntl, esqua
.dra em operações contra o Paraguay. Par
tio a um de junho seguinte, tendo sido 
nomeado pelo cirurgião-mór a vinte oito do 
mez anterior. Apresentou·se na Côrte, a 
.doze de fevereiro do mil oitocentos e ses-

. ;senta. e sete, vindo a. bo.rdo da canhoneira 
Araguary como medico da mesma. Pela guia 
.que apresentou em cinco de dezembro de 
mil oitocentos sessenta. e sete,. consta o se~ 
.guinte: Chegou a. Montevidéo a sete de ju
lho de mil oitocen·tos sessenta e seis. Des
embarcou do Recife para Eeguir viagem para 
Corrientes no vapor EjJonina, em dezesete do 
mt:smo. Desembarcou em Corrientes a vinte 
sete do referido mez. Servi o no hospital do 
exercito, desde o dia vinte e sete a trinta e 
um do mesmo mez, em Corrientes. A presen
tou-se a bordo do vapor Apa em primeiro de 
agosto e passou para o On.ze de Junlto a vinte 
e sete do mesmo. Assistio aos combates de 
G~ruzu e Curupaity. · Foi ebgiado pelo Sr. 

.almirante, commandante om chefe da esqua· 
dra em operações contra o Paraguay, na or

:.demAo dia n. 6, por tel' correspondido sa. 
tisfactoriatnente ao louvavel empenho que 

.. acceitou. A de n. 7, diz: q\\e acompanhou 
os feridos no vapor Onze ele Junho, para Cor

. r.ientes, no dia .dous de setômbro, tenúo pre

.. atado impürtantes serviços no Onze de Junho 
. {hospital de sangue) por occasião do com
. ~ba-te de vinte dous de setembro. Passou para 

a canhoneira A1·aguary, em . dezoito de de· 
.·zémbro de mil oitocentos sessenta. .e seis. 
Apresentou-se na Côrte a dQze de fevereiro 

, de mil oitocentos sessenta e sete;· Por ordem 
do dia do~ Quartel General de vinte seis .. de 
março dito, fo.i considerado este official,como 

; > e.mbarcado em navio em disponibilidade, se· 
· .,gundo o aviso de vinte tres do mesmo mez. 

Passou deste navio .paTa o Leopolclina, por 

ordem superior, em seis de outubro, .e se
guio para. o sul, em sete. Foi passado para. 
o Amazonas, como depositado, a vinte cinco 
do dito, e deste para o vapor Brazil, a qua
tro de novembro, que tem de seguir para o 
o B1•azil. Onde chegou e apresentou.:se a 
dezoito do 1nesmo mez a bordo da Aragua1·y. 
Destacou para ·o Hospital de Marinha, em 
cinco de dezembro, por ordem do · Quartel
General da Marinha, onde se apresentou a 
nove do mesmo mez. Por communicação do 
Qua1•tel-General da Marinha, de vinte tres 
de janeiro de mil oitocentos sessenta e oito, 
ao cirurgião·mór se fez sciente ter sido esto 
cirurgião exonerado do serviço,como pedira, 
por aviso de vinte dons do mesmo mez. 

Inspectoria da Secção Naval, ·vinte e cinco 
de julho de mil novecontos e quatro.- Dr. 
José Pe~~eira GHimarães, contra-almirante 
inspector de sn.ude na vai, 

E' lido, julgado objecto de deliberação c 
enviado á Commissão de Orçamento o ·. se
guinte 

PROJECTO 

N. 195- 1904 

Eleva d Sub-administraçi'to a Agencia dos Cor
?·eios na cidade do Rio G~·ande do Sul~ 

O Congresso Nacional decreta : _. 
Art. l. o - E' elevada á Sub-administração 

a Agencia dos Correios na cidade do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 2.° Fica. o Governo autorizado a abril• 
os creditos necessarios -:para a execução desta 
lei. 

·Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em con
ti•ario. 

Sala das sessÕes, 21 de setembro de1904. 
~lu1Jenal Mille1'. -Domingos Mascarenhas. 
-Soa1·es dos Santos. --Jl:[arço.l Escofvm·. -..,-,Ba1·
bosa Lima. - Ge1·mcmo Hasslocher.- Riva
dav~a Corrêa, - Yictorina J.lionteí1·o. - Ja
m.es Do.rcy.- Yespasiano de Albttquerque.
Diogo !fortuna. -Homem d~ Carvalho • 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
requer verificação da votação~ 

Procedendo se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favot' 104 Srs. Deputados e 
contra cinco; .total, 109. 

O Sr. Presidente- O. projecto foi 
julgado ohjecto de deliberação. 
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São 1id9s e julgados objecto do deliberação 
.os seguintes 

__ PROJECTOS 

N. 196 - 1904 

,])ispõe que . seja compHtaclo pr.o·a aposenta
dm·ia . o tem.po de senn~ço p;·estado nas 
CJXpitanias dos po1·tos pelos . em,PJ'C(Jctdos no
meados pelo Ministl'o da 111al'inha · ou pelos 
antigos p1·esidentes ele 1j;·oviHcia 

Considerando que as capitanias dos portos 
-são repartições suborJinudas [l.O Governo d<:t 
União c como ta.cs dependentes <lo Ministcrio 
'da Marinhtt e seus funccionarios civis d.es
·empenham funções identic.::ts ao.3 de qualquer 
outro Ministerio ; 

Considerando que, no desempenho de . taes 
:funcQões, os empregados das capitanias ob~
·decem ás mesmas regras e estão sujeitos . <ts 
mesmas penalidades ; 

Considerando que os serviços p1•ostados 
por aquelles funccionarios são da mesma 
na.tm·eza, por isso que emanam de um titulo 
.-expeuido por autoridade devidamente const.i~ 
tuida; 

Considerando ainda que não é licito fa.zer
.-se distincção entre funcções da mesma na
tureza para. negar-se a um funccionario o qúe 
.a outro se concede, 

Considerando mais que .tendo o _dec1•eto 
n. 1.178, de 16 dejaneiro de 1904, art. 1°, 
§ 10, mandado computar para a aposenta
·doria dos empregados do Miní~terio da. Fa· 
:zenda o tempo de serviço prestado-até como 
aprendiz. -

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 Será computado para a aposenta

,doria o tempo de serviço prestttdo nas capi· 
tanias dos portos pelos empregados nomea
·dos pelo Ministro da Marinha ou pelos antigos 
presidentes de província. · 

Art. 2."' Revogam-se as disposiÇões em 
cont1•ario. 

Sala das sessões, 21 de setemb1•o de 1904. 
J. Oruvello Cavalcanti.- Aquino Ribeiro.
'Üar-.,alho Cha-.,es.- Carlos Oavalcanti.-Fon· 
seca e Silva.- Eloy de Souza.~ Latwinclo 
P .ita. 

N. 197-1904 

Regula o processo para o julga'mento das appel
lações e dos agg1•avos no Sup1"8'11W T·ribunal 
Federal - · 

Julgar é, quasi sempre,fazel' applicação do 
direito aos factos. 

Estes., po1·tanto, devem ser préviament:J 
verificados para se poder fazer com acerto 
essa. applicação. 

Vol. V 

O pel•feito conhecimento do:;; factos e de 
saas circumstancias que, pôde influir . na 
applicação da lei, na maioria. dos casos 
depende da leitura e exame dos autos. 

Por mais habilitado e conhecedor das leis 
que seja. um juiz, tão complicada póde ser 
uma. qucstfto, que elle de momento não a 
possa resob~cr, precisaudo de estudo calmo o 
acur~. do. ~ 

O simples relatOl•io feito por um dos juizes 
nem sempre é su(ficicntc para. eschrecer os 
outros solJrc o facto e questões a resolver.· 

·pol' mais intelligentc, illusGra.do o cuida
do.5o que seja. o relator, póde lhe escapar n. 
menção do um d.ocnmcnto ·ou outro meio de 
Pl'OVa. ou alguma circumstancia, que, sJ fosse 
conhecida por outro juiz, poderia fazel-o 
mud1U' de opinião. · 

Sí o fc.tcto e suas cü•cumstancias, a lei a 
applicar, e o modo de fazel-o, muitas vezes 
dão logn.r a divergencia de opiniões; mesmo 
apreciados e estudados com toda a attenção, 
a divergencin. muito mais se accentuará, 
quando conllecidos é a.preciados de momento . 

No Supremo Tribunal Federal, nas appel
lnções, apenas vêem os autos tres juizes ; 
os demais decidem pelo que ouvem na occa
sião do julgamento . 

Dahi resulta algumas vezes que_ as deci
sões são proferidas sem cvmpleto conheci
mento do assumpto, sendo vencidos os 
juizes que devem delle ter mais conheci
mento, a saber: os que leram e estudaram os 
autos. 

As decisões assim :p1•oferidas dão logar a. 
queixas que não são sem fundamento. 

E' indispensavel, pois, que o :processo do 
julgamento seja alterado para somente no 
mesmo intm•vírem osjuizes que tiverem visto 
e cr:mminado os autos e evitar que, em casos 
perfeitamente identjcos, a:ppareçam decisões 
divergentes só porque os relatores não foram 
os mesmos. 

D11hi póde apenas resultae 'alguma. demora 
no julgamento, inconveniente que é perfei
tamente compensado com a maior presum
pção de acerto na decisão. 

Essa demora, aliás,· será quasi sempre 
apparente, porque é muito commum serem 
os feitos julgados muito depois do-visto
do ultimo revisor, com grande perda de 
tempo, que pôde ser aproveitado com o 
exame dos autos pelos outros juizes .. 

Nos aggPavos a.pena.s vê os autos o re
lator. 

ReservanJo-me para na discussão dar 
maior desenvolvimento ao assumpto, sub-

53 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:37- Página 12 de 26 

418 ANNAES DA CAMARA 

metto â çonsideração da Camara o ::::se
guinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. Í .o No jlilga.mcmto das appellações, 

no Supremo T1·ibuoal Federal, se observart't 
o seguinte processo : 

.§ ·J.o Vi::;to o f'eito pelo relú.tor, será re
visto . p~los · quatr() miniat.ros . quo se lhe 
seguirem, na ordem da n ntiguidud~, pa:;sando 
os autos de um ao outro com a. nota de -

·visto. 
§ 2. 0 Ao ultimo revisor incumbe · apre

sentar o feito em mesa nn. primeira sessão 
que se seguir e pedii.• vista para o julga~ 
manto. 

§ 3. o Só torão voto na julgamento o re
lator e os revisores, podendo, porém, todos 
os ministros discutir e elucjdar a materia. 

§ 4. 0 Si houver embargos, serão os autos 
vistos por todos os membros do tribunal, 
cada um dos quaes terá para isso o prazo de 
duas conferencü~s. 

Art. 2. 0 Nos aggravos as decisões serão 
tomada~ pelo relator e mais dous minis
tros, sorteados depois da distribuição, os 
quaes exan;1inarão os autos no prazo ma
ximo de duas conferencias. 

§ l. 0 Será tambem permittido, como nas 
. appellações, o debate oral entre as partes. 

§ 2. 0 Os aggrava•ios ·terão vista dos autos 
para contraminutarem .pelo mesmo prazo 
concedido aos aggra vantos. 

Art. 3. o Revogam-se as ú.isposições em 
contrario. 

. Sala das sessões, 20 d.e setembro de 1904. 
- Paranhos ll!ontlmegro.- A Commissilo de 
Constituição, Legislação o Jnstiçn.. 

0 SR. PRESIDENTE-A redacção final que· 
vou submetter á discussão e a. votos foi pu
blicada no Diario do Congresso de hontem. 

0 SR. BRICIO FILHO- Assim-sendo, estou 
satisfeito -com a explicação e não tenho mo
ti"vo pa1·a formular um r·equerirnento. 

E' annunciada a votação do projecto 
n. 156, deste anno, quo fixa a de.3peza do
Ministorio da Guerra -para o exercício 
do 1905 (2a discussão). 

Em seguida. são succesi\ivamente postos a. 
votos e approvados em 2ll discussão, salvo as 
emendas, os seguintes artigos do 

PROJECTO 

N. 156 A - 1904 

O Cong1•esso Nacional decreta: 

Art. 1. o O Presidente da. Republica é au
torizado a despender pelo Ministerio da 
Guerra, com Ç>S serviços designados nas se
guintes verbas, a quantia de 47.637:116$070 
pa.pel e 50:000$, ouro. 

1. a. Administração geral: 
De accordo com a. propost~. 

2.a Supremo Tribunal Mi· 
lltar e auditores: 

Idem .........•.••...•.•.... 
3.a Direcção Geral de Con

tabilidade da Guerra: 
Idem, ...........•......... 

4."'lntendencia Geral da 
Guerra: 

LLc1n ••••.•••••• , .•••••.•• 
5.a. Instrucção Militar : 

Idem ......•.......•• , •.•.•. 
ô.n Ar-senaes, Depositos e 

Fortalezas: 

197:915$000 

143:800$000 

236:580$000 

277:461$000 

1 . OJO: 894$500 

São successivumente. sem debate :1ppro- ,Idem .. ·············,······ 
vadas as I'<~ducçõcs ftnaes dos projectos 7.a Fabricas o L[;.1Jora-

1 • 235: 9i2$414 

ns. 126 B, 166 A. 173 A, 178 A e 182 A, torios: 
de 1904, p::tra serem enviadas ao Senado. . 

.o Sr·. Brieip Filho (pela m·dem)
Sl'. Presidente, V.· gx. jtL suometteu á dis
cussão e votação quatro redacções fi.naes ~ 

. 0 SR. PRESIDENTE-Sim, senhor;esta -que 
vou subme ;ter é a quinta. 

O SR. BRrcro FILHo-Bem; penso que só 
fo1•am publicadas no D·im·io do Cong?·esso de 
hoje quatro redações. Nestn.s condições,creio 
que só pôde ser discutida e votada uma re
dação final, não publicada., si for lida na 
mesa e alg·um. Deputado requerer dispensa 
da sua impresão. 

Idein •....... , •............ 
8. 1" Serviço J.e Sa.ude: 

Idon1 .•••....•...•....•.... 
9.u SoMo~ e gratificações: 

Reduzida. de 481:740$, senclo 
em soldos de segundos-te
nentes e alferes 312:480$, 
em gratificações de sub
alternos 117:180$ e em 
gratificações de creallos 
52:080$ pela eliminacão 
de 217 dos referidos ofti .. 
ciaes ..•....•......•..•.• 

350:8718300 

3:29: 340$000· 

14. 357; 392$200· 
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IO.e. Etapas: 
Reduzida de 443:548$ da 

etapa de 217 2°8 tenen
tes e alferes excedentes 
e transft)rida a importan
cia. de 277:984$de 136 dos 
mesmos officia.es, tambem · 
excedentes para a- consi-
gnação «abono do terço da 
etapa aos' officiaes que 
servirem nos Estados do 
Amazonas, Pará, Matto 
Grosso e Rio Grànde do 
Sul, sómente em São 
Borja, Sant'Anna. do Li
vramento e Colonia do 
Alto Uruguay»,accresc·en
tando-se tambem etapa. 
para «asylados» •••.....• 15.470:014$000 
u.a Classes inactiva.s: 

De accordo com a proposta. 2.222:979$956 
12.a Ajuda de custo: 

Idem. • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • 200: 000$000 
13.11 Coloniá.s militares: 

Idem ........... , . • • • . .. .. • 125: 800$000 
14.a-Qbras milit!1res: 

Augmentada esta rubrica (le 
500:000$, sendo destína· 
dos 250:000$ para as obras 
de fortificações do . porto 
de Santos ; 100:000$ para. 
as obras do sanatorio mi· 
litar dos Campos do Jor
dão e 150:000$ para a 
estrada de ferro de Lo
rena á Bemfica, Estado de 
S. Paulo. Depois das pa· 
lavras-obras, reparos e 
conseevações de quartels, 
accrescente-se:-inclusive 
a construcção de um quai•
tel em Lorena, Estado d:) 

S. Paulo. Na consignação 
para o Arsenal de Gtlel'l'a 
da Capital Federal, accre· 
scentados HW:OOO$ e tam· 
bem 200:000$ para a acon
strucção da fabrica de pol-. 
vora sem fumaça........ 2.950:0Ó0$000 
1511 Mu.teriaJ : 

De accordo com a proposta. 8.498:095$000 
l6o. Commissão em paiz estrangeiro : 

Idem .....•......... :. . . . . 50: 000$000 

Art. 2. 0 E' o Poder Executivo autorizado 
na vigencia desta lei : ' 

a) a manclal' para out1•os paizes, como ad
didos militares ou em commissão, para es-

tudar os diversos assumptos militares e 0 
progresso dos respectivos conhecimentos ofll
ciaes genora.es superiores ou capitães ~omft 
pletamente habilitados, sendo um p'ara a 
Europa, um para a America do Norte,.um 
pa1·a o Prata e outro para o Pacifico ; ·· ~ 

b) a despender o.té a quantia de 50:000$000 
com a c~e~çª-o do _ca vallo de guerra, para o 
que abrira o credito necessario. 

E' annunciada. a votação das ·emendas con
stantes do impresso n. 156 A de 1904. 

W _approvada a seguintê emenda da Com
missao de Orçamento ao substitutivo da 
de n. 1: · 

«Art. 1°, n. 14-0bras militares-Depois 
das palavras - inclusive a conser~ação da 
estl'ada de rodagem D. Francisca, . em Santa 
Ca tharina-accrescen te·se: para a qual fica 
consignada a quantia de 100:000$000. 

Essa quantia é tirada da verba geral, de 
modo que não ha necessidade de ser elevada 
a 3.050:000$,.como pt•opõe a emenda â ru
brica-O bras militares. » 

E' . considerada ·prejudicada a referida. 
emenda. sob o n. l. 

São successivamente postas a votos e 
rejeitadas, as emendas sob ns. ·2 e 3. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda sob n. 4, do Sr. Soares dos Santos : 

~ 2.a A' rubrica 14a (obras militares) sup
primam-se os 100:000$ para as obras. do sa
natodo militar dos Campos do Jo1•dão e os 
150:000$ para a Estrada de Feno de Lo rena 
á. Bemflc.a ~ aug~entem-se das mesmas quan
tias a cons1gnaçao para a construcção inadia
vel de uma fabrica do polvora sem fumaça.» 

O ~h·. Soares dos Sa.n tos (pela . 
o?·dem) requer e obtem a, retirada da emenda 
n. 4. 

Posta a votos, \':i approvada a seguinte 
emenda substitutiva da Comrnissão de Orça
mento, á emenda sob n. 5 : . 

«Art. 2 b) a despender até á. quantia de 
50:000$ com a crectção do cavallo de guerra 
e para desenvolver a invernada nacional de 
Saycan.» 

E' conside1•ada prejudicada a emenda n. 5. 
E' posta a votos e approvada a seguinte 

emenda sob n. 6, do Sr. So<u·os dos Santos: 
«4.a. A' rubrica 14a. (obras militares) depoi1 

das palavras: obras, reparos. e conservaÇão 
dos quarteis, accresccnte-se : inclusive a Es
cola Militar do Brazil.» 
. _São suecessivamcnte postas a votos e re
Jeitadas as emenda.s sob ns. 7 á mesma. ru
brica 14 e relativa á conservação dos pro
prios nacionaes á cargo da lntendencia da 
Guerra, e a de n. 8. 

São successivameute p;;stas a votos e ap· 
provadas as seguintes emendas sob n. 9, do 
Sr. Thomaz Cavalcanti: 
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«lOa.-Etapa.s: Reduzida de 721:532$ da 
etapa .do 353 :-~Iteres excedentes o augmen
tadu. do 557:984$ pa.1•a dota.1•-se a consignação 
«àbono do terço da. etapa. àos offi.cia.es que 
servirem nos .Estados do Amazonas, Parâ, 

- Matto-Grosso e Rio Gl\Lnde do Sul (sómente 
em S. Borja, Sant'Anna do Livramento e 
Colonia do Al~u Uruguay)>>, acct·cscentando
se tambem etapa para a.sylados e diarias 

· para o desempenho de trabalhos do campo, 
desertores ·o presos, 15. 750:014$000.>> 
. Sob n. lO, do Sr. T.honnz CaYalCantr: 

«Onde convier: -
E' o . GoYorno autorizado a despender até 

:1. quantia. d.c cem contos na. construcção de 
; : m novo pavilhão no Collegio Militar, que 
~erY_irá para refeito rio.» 

Sob n. 11, do Sr. Gastão da Cunha : 
«14-0bra.s militares : 
Da. verba. geral seja.m destinados 40:000$ 

para as obras do quartel de s. João d'El-Rey, 
Estado de Minas Geraes.» 

E' a.pp1'ovada a seguinte emenda. substitu
tiva. dJ. Commissão do Orçamento á referida 
emenda sou n. 12. 

((Accrescente-se ao art. 1° a seguinte ru
brica: 

17a.-Reconstituição do material do exercito 
e acquisição de novo materia.l:_l.SOO:OOO$, 
ouro.» · 

E' considerada prejudicada. e emenda 
sob o n. 12. 

E' igualmente considel'u.da p:·ejudicada a 
emenda sob n. 13. 

São successivamente postas a votos e 
l'ejeitadas . as emendas sob ns. 14 e 15. 

E' considerada prejudicada a enienda sob 
n. 16, segundo o pa.re·Jer da Commissão. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda, sob n. 17, do Sr. João Luiz Alves: 

« Accrescente-se onde convier: 
Art. O GoJerno, no exercicio vigente, 

abrirá o necessario credito pa.ra pagamento 
dos impostos aduaneiros, devidos pelo mate~ 
rial e genei'os imllortados pelo Ministel'io 
da .Guerra ». 

. O ~r. ~ledeiros e AlbU(JUet•· 
que (pela ordem.)- Parece-mo, S1•. Presi
dente, que a emenda que vae ser submettida 
á consideração da Camara não podja ter sido 
accejta pela Mesa. Fazendo c.3ta. affl.t>mação, 
não é meu intuito levant7.r nenhuma con
sura. Ser a sempre fa.cil não perceber si uma 
e1~enda vae ou não de encontro a. qualque1~ 
le1_ de caracter pe1~m~mente. Tão facil, ·que 
eu mes~o, qu_e em tres occa.siões diversas 
l}leOCCUpei COdt O assumpto, ignorava essa 
cil•curostancia, que só me foi revelada pelo 
discu1•so do Sr. Galeão Carv~lbal. 
. Muis ainda. Pretendendo ver o decreto 
sol)l'e tarifas, a que S. Ex. alludia, achei 

pa.ra isso a. maior difiiculdarle. porque es~e 
decreto-caso singularisslmo ! - nem está 
n ~ collecção de leis, nem ,jámais appareceu 
no Dim·ioO!ficiaZ., no qual figura apena:; a n.p
provação, mas não as proprias tarifas. A 
m_eu ver, csto facto deveria talvez importa.r 
mL nulliuade. dellas. Em todo õ c:~oso e.3tão em 
vigor. 

Ora, no art. 2° § 23 est~ dito que o . Go
verno gosa de isenção completa de -direitos 
para tudo o que impqrt:~.r. Nesta> condições, 
a emenda, do illustre Deputado mineiro in
fringe o nosso regimento interno: rovoga 
um a.cto com força legislativa e caracter 
permanente •. Penso, portanto, Sr. Presidente, 
que V. Ex. não a pó1e sujeitat• á vo\ação. 

O Sr. João Luiz Alves (pela 
o1·dem,) pensa que a impugnação á acceitação 
da emenda, por parte da Mesa, não tem pro
cedencia., em face do Regimento. 

Ella vem obviar uma disposicão da lei, 
tambem n.nnua, a do Orçamento da Receita. 
Em segundo logar, à disposição do Orça
mento da. Receita não vinha. revogar a dis
posição da lei de tarifas, p01•que, t1•a.tando-se 
em uma, de uma. disposição permanente, e 
em outra-de uma lei annua, apenas resule 
taria ficar suspensa a disposição. 

Sujeitar-se-ha, porém, á decisão da Mesa. 

O Sr. Presidente -A Mesa en· 
tende que em vista · da disposição terminante 
do art. 174, § 1° do Regimento, a emenda 
não pó de ser acceita. A adopta1• a doutrina 
do nobre Deputado por Minas em todos os 
orçamentos podia-se consignar medidas sus· 
pendendo lois e essas leis ftca1•iam ipso· facto 
revogadas, 

Não é este o pensa.monto nem é o ·espirito 
nem é a lettra uo artigo. (.r1poiados.) 

Desde que cxist~ uma lei permanente, qual 
é a lei sob1•e tarifas, que não declara isentos 
dos impostos aduaneirús os objectos impor~ 
tados para o serviço da União, na lei do 01·· 
çamento não se póde decretar que se deve 
abriJ? c1•edito para pagamento dos impostos 
dosdes mesmos,objcctos. 

Saguindo, pJis, os pl'ecedentes desta Casa, 
penso que é aza.da occasião de revogar a. 
antiga deliberação que acceitou esta emenda.; 
e por isto não a submetto á decisão da Casa; 
( AJJo~·aclos ; ·m.uito bem..) 

Pos~:l. a votos, é rojei tada a emenda sob 
n. 18. 

E' considerada pl·ejuclicada a emenda solJ 
n. 19. 

E' a.nnunciada. a. votação da se~:uinte 
emenda sob n. 20, do Sr. Thomaz 0aval· 
ca.nLi: 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:37- Página 15 de 26 

SESSÃO EM 21 DE SETEl\IBRO DE 1904 421 

« Accrescentc-se: 
A' verba. O- Soldo e gratific,~ção p~n'a 

O SR. GALE!o CA.RVALIL\.L - Peço a pa
lavra. 

5.000 p1•aças do pret: 
Soldo......... G57:000$000 
Gratificação... ~.28:000$000 

0 SL ... Presidente-Tem a p<tltwra. 
885: 1258000 o nobr·c Doputvdo. 

A' verba lO- Eta.pas: .. 
1.825.0C'O a 1$400 ......... ·2.555:000$000 
A' rubt>iea 15-Mater•ial: 

F J.rdamon to para 5.000 praças 1 . 075:000$000 

O Sr. Soares dos Se:'l:ntos
Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. P1. .. esit~lent.e-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Sortt•es dos Santos (pela 
ordem)- Sr. Presidente, trat.a-~e da emenJa 
a.preseatada pelo nobre Deputado pelo Ccar<."t! 
a quaL vae ser submettida a. votos. 

Contra ella miUtJ, unicamente o argu
monto de quo vem onerar o 01•çamento da 
Guerra. 

Em compensação, j;i demonstrei hontem, 
em discurso feito nesta Casa, que ella traduz 

.. uma necessicla.:1o inadiavol p:u~a o E1:ercito 
nacional . 

O Sr. Galeão Ca.rvalhal (iJelt~ 
o;-Llem)-Sr. Presitlen!.c, a emenda do~noltre 
Deputado, o S1·. Thom~,z Ca,yalcan~i, não l)ôde 
ser <tpprovad~·, pois tr<tZ o ::mgrn<>nto de des· 
pcza, que pódc S'.lr calculado om qua,si cinco 
mil contos, ao 01·çamento d:J 1\lioi.~terio da. 
gltcn·ra. 

E' exact.o que o n;;bl"o S1·. Ministro da. 
Guer1•a julga impr·escindivel o augmcnto du 
elfecti vo do exercito a vinte mil praças. 
mas j;:t tive occasião de OX;)licar à Gam·:tra, 
quando fundamentei o p.ll'Ocer sobre <:L 

emendo,, que a, lei de tlxaçU:o de força <tuto
rizava a cleva.r. o elfcctivo ató 28.000 praças, 
o max:imo em tempo de paz. Jc.t vê a. Ca.mara 
que o Governo tem essa. preroga.tiva e, si Jlo 
orçamento da, Gnerr.t não é concedida a 
verln, para maior · numeru de JH'aça.s, é uni
cn.mente para que não seja sobrecarregado o 
01•çamento com e~se excesso de dcspeza. 

Foi po1• e::;sa razão, Sr. Presidente, que n. 
Commissã.o entendeu d:\1• parecer contral'io 
<.l. emenda !lo nobl't3 Daputo.<lo. 

Em segulda ü posta a votos e rejoitn.da a, 
referidn., emenda sob n. 20, do S1·. Thomaz 
Ca, v~tlca.ntJ • ' 

. Mais do que a minha palavra posso invo· 
ca1· aqui a opinião explicih dv Sr. Ministro 
da Guel'l':l. no sou ultimo relatorio, no qual 
Jecla.1•a. que a necessidade é inadiavel. 

Si ainda. essa opinião não vale muitopai':.t O s .... Soni"es dos Santos (pela. 
essa Cama.I·a, a.hi tem a palavra do honrado orde·m.) requer verifiC<lçã.o da votação. 
Deputado pelo Estado do Cea.r(t que declarou Procedendo-se <.t verificação reconhece-se 
a. mesma. cousa, isto ~. que o Sr. Ministro tm·em votado a favor 25 Srs. i>Jlmt~tdos c 
da Gnerru. lhe affirmara. que convinha, que contra 79; total, 104. 
era inevita.vol, dar-se ao-Exercito um e1fe·l 
ctiyo !.lo vinto mil homens. (.1.poiculos.) ~ !!!h:· ~··esi(~~n.t~-. Não lm nn-

O Sn. CARLOS CAVATC'~NTr- Muito bem mmo, vae su procedei á chama.da:~ 
• "'·· 

1 
• Procodentlo-se á clmmad<t vontica-se to-

O Sn.. SoARE!!! nos SANTOs-AinJa mais,Sr. rem-se ausentado os Srs. Hosanoah úe OH
Presidente, a.ctua.tmente o exercito não dis- veira, Bezerril Font,onelle, Virgilio Brigido, 
põe sómente do 15 mil homens ; esse ofl'e· João Lopos, Etoy de Souza,, Fonseca e Silva, 
c ti vo élevou,se além do orQamento, c, Abdon Mila.noz, Cornelio da Fonseca, Rodri
para isso, tivemos necessidade do· votar a.qui gucs Lima, RoJl'igucs Saldanha, Mello Mat
creditos ex:t1•aordinarios. Si havemos de con- tos, Nelson do Vasconcolloa, Fidelis Alves, 
tinuar nesta situação anormal, dia. a dia vo- Galvão Bapt,ista, Silva. Castro, Cruvellô Ca
tn.ndo disposições que, em retalho, se desti- valcanti, Ferreira Braga, c Etoy Chayes e 
nam á nossa defesa nacional, é preferível Lindolpho Serra. 
que, de voz, dete1•minemos a situação, ele
vando ao etfectivo indispensa.vel o numero 
de p1•aças no nosso Exel'cito. 

Ainda ho,io, St•. Presidente, figura na nossa 
ordem do dia um projecto mandando au
gmentar de muito o ma.t~ria.l fluctuante de 
nossa Armada, o ao lado· desse augmen to de 
material, hu, o augmento do pessoal da Ar
mada Nacional. Exposta a. questão assim a 
Cama.ra que cumpra. o seu dever. (•ll~lito 
bem ; muito bem .• ) 

O s~·. Presldent.e-Responderam 
á chamada ll7 Srs. Deputados. Ha. nu
moro. 

Va.e-se p1•oseguh• na votação. 
Compu•ecem ainda os Srs. Indio do Bra

zil, Estacio Coimbra, Relisario de Souza. 
Bernn.rdo Antonio, Costa. Netto e Vespasiano 
de Albuquerque. 

Posta de novo a votos, ê rejeitada a. refe
rid:.t emenda, sob n. 20, do Sr. Thomaz 
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• 1·.••; 

úavalcan_ti por 85 votos contra 25 ;total, 110. faculdade, designando-lhe a secção que lhe 
E' cOnsiderada preju.Iicada a emenda sob compete pelas provas dadas em concurso e 

n. 21. segundo as conveniencias do ~nsin_o. 

E' considerada prejudicada . a emenda sob 
D. 22. 

õ Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Augusto de Freitas . 

. O Sr. Nelva (pela o1·dem)-Sr. Pre- o Sr. Augusto de Frei--tas (•) 
stdente, V. Ex. naturalmente esqueceu-se de - Sr. Presidente,_ desejo da honrada Com- _ 
submetter a voto~ a emen~a n. 22 antes d~- missão de Instrucção Publica alguns escla
fazer votar o proJecto, asstm emendado. recimentos qne possam guiar meu voto na 

materia do projecto em debate. 
O Sr. Presidente - ·Considerei 

essa emenda,prejudicada, de accordo cóm o 
parecer da Commissão. 

O SR. NEIVA- Vejo que tive razão em 
pedir esclarecimentos a. . esse respeito, por
que não reputo p1•ejudicada a emenda, 

0 SR. S.OARES DOS SANTOS-Apoiado. . 

0 SR. PRESIDENTE-Rejeitado O augmento, 
desde que a emenda tratava do mesmo a.u
gmento, não podia deixar de ficar prejudi-
cada. _ 

0 SR. BRICIO FILHO - A Camara podia 
rejeitar um e acceitar outro. 

O SR. NEIVA ·- V. Ex. reputou prejudi· 
cada a emenda, accórde com a Commissão; 
naturalmente para prestigiai-a. Eu tinha du· 
vidas e disto peço desculpa a V. Ex. 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. deseja que Cll 
submetta a votos a emenda~ 

O SR. NEIVA--' Si fosse possível, agrade
ceria a. V. Ex. 

O SR. PaESIDENTE - Vou 8ubmetter a 
votos a em onda. 

Posta. de novo a votos, é rejeitada a refe
rida emenda sob n. 22. 

O Sr. Soares <los Santos (pela 
ordem) requer verificação d[\ votação. 

P1•ocedendo-se á votação rr.conhece·se que 
votaram a favor 25 Srs. Deputados e contra. 
97 ; total, 122. 

., O S1•. Presidente - A emenda 
foi rejeitada. por 97 votos contra 25. -

E o projecto, assim e~endado, approvario 
em 2a discussão e errviad0 á Commissão de 
Orçamento-para redigil-o para a 3a discussão, 
de accordo com o vencido. 

O Sr. Dr. Antonio Sattainini, segundo leio 
no parecer, é um preparador da cadeira de 
historia. natural da Escola de Medicina. Esse 
moço, a quem não tenho a honra de conhecor, 
pediu ao Congresso que, pelo facto de haver 
ha alguns annos atraz entrado em concm•so, 
pal'a o logar de lente substituto, sendo 
approvado, classificado, porém, em segundo 
logar, o que levou o. governo, de accordo 
com o regulamento de então, a nomear 
lente · substituto o candidato collocado em 
primeiro logar, pediu que o Congresso de· 
crete a sua nomeação de lente substituto da 
secção~ 

O SR. MALAQUIAS GoNçALVES- Que lhe 
reconheça direitos adquiridos anteriormente. 
_O Sn .. S.A. FREIRE- A' semelhança do que 

o Congresso já fez. 
0 Sn. AUGUSTO DE FREITAS- De fórma 

que, em primeiro loga.r, a,. funcção do Con
gresso no caso fica reduzida a. exercer uma 
att.ribuição <lo Poder Executivo ; em segundo 
logal', que o Cong1·esso infringe o Regula
mento em vigor que estabelece a fôrma pela 
qual devem sm• providos os cargos de lente 
substituto, isto é, o concurso. 

Ora, tantas vezes tonho visto-clamar con· 
tra a. anarchia do ensino, tantas vezes tenho 
visto manifestada a. boa vontade gm•al de 
rolorruar o ensino, de engrandecel-o, que 
não posso, Sr. Presidente, sacrHica.r o dever, 
que julgo imperioso, de chamar a attenção 
do Congresso para este n.ttentado, que se con-
verte em patronato iojustiftcavel. · 

UM SR. DEPUTADo-Não apoiado. 

E' annunciada a 3a. discussão do projecto 
n. 181, de 1904, autorizando o Governo a 
applicar ao preparado1• de historia natural 
medica da Faculdade de Medicina do Rio de 
Jazieiro, Dr. Antonio Sattamini, a ~ispo· 
sição da lei n. 138, de 21 de junho de 1903, 
considerando-o lente substituto da mesma 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Quem vem 
dizer ao Congresso, dado que passe sua auto
rização para se fazer a nomeação de lente 
substituto, quem vem diz~r ao Congresso que 
esse moço, ainda hoje, tem as mesmas habili
tações que revelou ha annos passados, habili· 
tações que, aliás, foram · insutllcientes para 
elle ser collocado em primeiro loga.r no coa· 
curso em que se apresentou? .•. 

(•) Esto di::.cm»o não foi l'cvia~o pelo orador, 
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O SR.. RoGERIO DE 
votos do reprovação. 

MrR.A.NDA.-E. com seis · Utico do Congresso, que jámais · t~~d~zirâ 
um voto sobre a sua capacidade scientiftca. '? 

Quero admittir que é perfeitamente igual 
a · condição de preparador da Bahia á desse 
candidato. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITA.S- ••. com seis 
'VOtos de reprovação,segundo affirma o nobre 
Deputado pelo Pará. -' . _ 

Mas, admittindo que a maiol'ia do Con- O Sa. SÃ FnBIR.E-0 Cóngresso interp1•e- · 
:gr_essô tenha notici1 de que esse moço tem tou a lei daquella fórma; cabe a nós respei
atta capacidade, que póde justificar essa tal o. 
invac;;ão nos dominios das attribuições do~ O parecer da. Commissão de .fnstrucção e 
Executivo~ Sa.uclo Publica e.stâ bem ampal'ado pelo Cqn~-

0 nobre Deputado por Perna.mbuco, o meu, gresso. 
h~>nrado a.migo, o Sr. Malaquia.s Go~çàlve.s, 0 SR. AUGUSTO DE FREITA.S-Não quero 
digno rel~to_r do pa~e?er, allega a .existenCia dirigi L' censura, nem seret capaz de- fazel-o, 
d~ ~m dir~lto adgmru!o (a1?ar!es), mas que á honrada Commissão de Instrucção Pu-
direito é esse~ ~ao ex1st~ dlreit? algum em blica. · _ · _ · · , 
favor dess~ candidato; o que exl~to é, a sua o que pos3o dize t' é que quando a Comm:is,. 
m~nutençao no .P<?3to de I?re~a~ador da ca- são do Instrucção Public:t deu pat·ecer a favor 
deu·a_; o qu; exLstirá ~a vltallcledade! ql:e dt~ pretenção do prepa.rad.or da Bahia, quan
lhe po~e pertence~ • .no J?OSto de pr~par a.dor' do ap:Jianclo ou sustenta.n . .lo o seu voto. o 
mas ?1re1to adqu1r1do a. ser provl~O c~mo Congresso approvou, nem a Commissâo de 
·substituto naquella cadmra tanto nao existe Instrucção Publica, nem· o Congresso tinham 
qu: elle ha _. ~res anno~ ?~nc~~reu p~ra_ 0 o mais leve juizo sobre a capacidade scien-
luba~ ~e sub.~!ltuto c, Sl tlve.~s ._ um dlrmto titica desse candidato. _ · 
adqmr1do, nao ~~ sub!net,en:~. a um con- Motivos ele outra ordem, motivos de equi-
curso em que f01 mfehz. dade ou de condescendcncüt, tn.lvez, não 

O SR. MA.LAQUIAS GoNçALVEs-Peço a pa.- devem inspiral' o nosso voto em assumpto 
.lavra. ile instrucção publica. 

0 Sa. AUGUSTO DE Fn.EITAS-SenhOl' CS, in
voca-se para o caso uma lei do Congresso, 
:mal cn.bida, aliás. E' certo que o Congresso, 
o anno passado ou ha dous annos votou, não 
sei. si eni. caso igual a esb, um favm· exce
pcional, que foi aproveitar a um prepa,rt~dor 
da escola da Bahia, investido por acto do 
Congr13sso no.s funcções de lente sulHtituto. 

U!t! SR. DEPUTADO-O caso é O mosmo. 
0 SR. AUGUS'rO DE FRI~ITAS- Será talvaz 

o mesmo, ma.s o que posso gara,ntil' ê c1uo 
não pn.ss .:m com o men voto. 

Confio no criterio do nobt•e Deputado 
e na segurança com que qmn• admittir• a pa
ridade nos dous casos. Admitto quê o pre
parallor da Bahin., protegido com o voto do 
Congresso, investido po1· este voto das fun
cções de substituto, estojo. em ig-ualdade de 
condições com este candidato. 

Mas é licito que esteja o Congresso a in
·vestir todos os dias por um favor injustift
-oavel, nas funcções de lente, a quem tenha 
melhores amigos nesta Casa~ . 

Senhores, já não é tempo de parar nessa 
. decapitação da instruccão publica~ 

Não . é tempo de comprehendermos a gran
de responsabilidade que temos~ Como é que 
se quer a elevação da instrucção publica si 
começamos por dispensar aos professores a 
prova da sua capacidade~ 

Com que autoridade esse homemvae sentar
se na. cadeira de professor por um voto po-

UMA. voz-ivias elle tinh<.t concurso. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Poràiio; si 0 

concm•so é b :~stante n, habilítr.tl' o candidato 
a ser provido em qu~1.lquor cadeira, en
tão dispensemos o concurso e csta.beleç~mos 
na, lei quo t.qd1. vez que um candidato em 
concurso é julgado habí!Hn.do esüt apto a 
l'oceber a nomeação dada pelo Executivo ou 
pelo Congresso. 
Ma~, si u. lei cstaboleco o concurso, estabe

lece os seu:; atreitos para o caso de ser pro
vido. Si o canflidato é infeliz, si o candi
dato é collocado em condições inrel'iores 
:.tquolle quo foi provido no cargo, o concurso 
por cllc produzido outro eiTeito não póde 
peoduzir sinã.o recommendal-o ao apreço dos 
seus juizes. 

Mas admíttido esse precedente, então es
tabeleçamos na lei: d'ora avante os cargos de 
instrucção publica serão providas por decretos 
legislativos, julgando o Congresso, hoje, que 
é bastante approvar o concurso que se reali· 
zou o anno passado; amanhã, que ê bastante 
um trabalho scientifico que o candidato pu
blicou e, depois de amanhã, a força política 
do candidato. 

Si a hom·ada. Commissão de Instrucção PU• 
blica. quer enveredar por este ca.minho,entã.o 
perfeitamente bem, e decretemos e a.nnunci
emos logo pelo · Diario OtflciaZ: quem q11er 
que tenha feito concurso venha requerer ao 
Congresso que os Jogares serão postos á sua 
disposição. 
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Senh. ores, a cousa em questão é tan.to _mais ~ len~e, pois para isso p~estara: concuz:so. muito 
gravo quanto parece; não só a Comm1ssao de mais vasto~ de mate~1a mu1to mais lmpor-
Instrucção Publica manda p1·over este can-, tanto .. (Apot~dos ; mu~tobem.) . . . 
didato no cargo de substituto, cargo que não Ass1m, po1~, ~ma vez que os adJunto~ tl· 
e:~tá vaO'o como o manda addir como substi- nham esse direito de concorrer· exclusiva.-
tuto com todas as regalias .do ca.rgo. mente, e uma vez que elles já tinham, 

, . . ~ concurso para. substituto, não se póde negar· 
A mmha. estranheza ao c~so é tanto maiOr que elles toem esse direito adquirido. 

quanto veJo o p<lrecer asstgnado o relata~-o A commisão, ap1•esentando o projecto, que 
pelo nobre Deputado por Perna.mbuco; ~ao .mereceu as censuras do nobre Deputado,nada 
:po$SO _I)re~tar a S. Ex. home~agcm. mawr mais fez do que reconhecer um direito 
~o· que d1zer que me cn.usou a ma.ror da~ iO'ual ao de um collega seu, o De. Calazans, 
estranhezas esse a.cto do nobre Deputado· E q

0
ue obteve desta Casa o reconhecimento do· 

S. Ex. quem eu encontr~ sempre, de lla direito que allegava. E eu entendo que a 
armos atraz, firme na est;a.ca.da, a .co!llb~- Commissão procedeu com to<la. a justiça, con
ter . todo~ os pro~essos c~ue tent.am ~lumnmr cedendo 0 quo requeria 0 supplicante, que se· 
a nossa mstrucçao pu.bhca. Mas, s~ ? nobre a.chava nas mesmas condições do collega a 
collega é o c?mpaphen·o firm~, decu.lldo, .. c:m que me referi, não é licito ã . Camara do& 
todas essas st:uaçoe~, c~mo e .que claumca Deputados negar-lho este dil•eito : ella 
~m pouco. p_~;..'\ ,abr.lr a:s port~ts da Facul- não pôde deixa1• <le 0 reconhec~1·, uma vez 
c._ade, p:u<t o HOIGCel u~a-c:J.de1ra de mestre que jtt 0 fez a. outro, procedendo com a 
a um moço, ncstn.s conmçoos, fJ.ue se furta. a maior justiça. (.Mt!ito bem, mteito bem.) 

· um concurso· Fica a discussão a·iiada pela hora. 
Quanto ao dü•eito adquirido, repoth•ei o Passa-se á 

argumento sômente pelo alto apreço que me 
merece o nobre Deputado ; tanto não existe 
esse direito adquirido que o · mesmo candi-

. dato concorreu h.a tres annos em um con
. curso de lente substituto e, si este candida'to 

tem o direito adc1uirido, releve-me ainda o 
·nobre Deputado que responda, ello não devo 
vir pleiteai-o perante o Cong1•esso Nacional, 
mas sim deve recorrer ao poder judiciario 
(muito bem) que, por certo, com o prestigio 
de umn. sentença reconhecerá esse direito, si 
elle o tive!•. Perante o Congresso Nacional, 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a continuação da discussão 
unica do pa1•ecer n . 121 C, de 1904, sobre· 
emendas o1ferecidas na 2a discussão do pro
,jecto n. 121, deste ano o, do Senado, tornan
do obl'igatorias em toda. a Ropublica. a vac· 
cinação e revaccinação contra. a variola. 
além daquellas ace1•ca das quaes a Commissão
de Orçamento já dera parecer; 

sabe-o h3m o nohro Deputado, não se plei~ O Sr. Presidente-Tem a palavra 
teiam os direitos adquiridos, e é por essa o S1•. Sá Freire. 
razão que eu cumpro o imperioso dever de 
declarar quo votarei contra o p1•ojecto, es
tando o meu voto de accordo com o direito 
e a justiça. Tonho concluído. (Mtt:"to bem, 
muito bem..) 

. o Sr.Malaquias Goncalves (') 
-S1•. Presidente, a. questão é muito simples. 

Ha.via. uma lei que determina.va que só 
podiam concorrer ao logat• de substituto os 
adjantos e os preparadores. Faz-se uma re
forma para as cadeiras e foram nomeados 
seni concurso indivíduos estranhos, fe1•indo 
direitos daquelles que exclusivamente deviam 
conconer. 

Por conseguinte,está demonstrado o di1•cito 
adquirido desses. (Muito bem.) 

Ora. a pessoa a quem se refere o projecto 
em debate requereu ao Congresso que lhe 
reaonhecesse o seu direito para o fim de ser 
nomeado para a. cadeira da qua.l já devia ser 

O Sr. Sá. Freire (·)-Sr. Prêsi· 
dente, partidario como sou da. vaccina, não 
de acco1•do, entretanto. com as disposições 
do p1•ojecto, :penso que o Poder Legislativo
caminha errado, jnsistindo pela appt•ovação 
do mesmo projecto, ora em âebato. 

Não·represeuto seita. alguma. quando ataco· 
este projecto, não amparo com a minha. pa
lavi·a, em nome de uma seita., o comoate 
que faço á. vaccina obriga.toria.. Bem ao con
trario, meu objecti vo visa cumprir um 
dever, indicando aos meus dignos collegas, 
com a. devida.. venia e com o maior respeito, 
que o Congresso Nacional, insistindo pela 
approvação do projecto, vae em ca.mi~w 
verdu.doh•amente errado. · 

De certo esta minha opinião não poderá do 
fórma alguma se1•vir para. que os illustres 
membros da 1•epresentação nacional mudem 
os seus votos; mas é natural que eu trag,'1, 

(•) Este di~eu1·so nã•) foi tlwis\ll p~lo orador. 
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em amparo dessa mesma opinião, os factos Vemos, Sr. Presidente, que este ê um fac.:to . 
que cada dia. verificamos e que demonstram muito importante para a questão, sendo 
c1ue, só pela circumstancia de se bater o Con- inquestionavel que por si só :resolve o pro
gresso pela vaccioa obrigatoria e de já blema, quo, comqua.nto estejamos, de mão 
existir, de facto, a vaccina obrigatoria na grado, não combatendo a efllca.cia da. vaeci
Capital Federal, o numero de vaccinações na, estamos assistindo á repulsa a. esse sys-
tem sensiveln:ente diminuído. - tema obrigato_rio. . 

São estatísticas, publicadas pela imprensa, Sr. Presidente, o facto é que, si a variol(l. 
que accentuam este meu modo de ver ; é desenvolveu-se de um modo extra.ordinario 
facto que deve estar no conhecimento ele na CapitoJ o om alguns Estn.dos da Republl~a. 
todos os Srs. Deputados o que aca.bo de re- não fui por corto por faltn. da vaccinação . . 
ferir, demonstrando que a acção do Con- Os Sl's. representantes d(l. Nação que são 
· g1•esso, pretendendo votar uma. lei nestàs merlicos sabem que a vaccioação se fazia. lar- · 
condições, tem olfeito negativo. · gamente, quer nesta. Capital, quer nos Es-

UM Sa. DEPUTADO- V. Ex. o c1uc deve é taílo.3, e a. ra~ão principal elo desenvolvi-
C)ntesta.r a. efflcacia da lêL mento pt•ogrossivo da . variola, permit.tam 

o sa. SÃ. Fm~IR.E ·- Contest·J a officacia da que o dig.1. , tem sido motivada por certos 
lei •. da fórma por que. está rediaida.. descuidos d:t parte d[l, Directoria do Sauüe-

~· Publica. 
Sr. Presidente, vemos que todos os orado- Retirá-me ao districto que represén~o nesta 

. 1•es que me pl'ecederam na tribuna comba- Casi e posso dizer que foi essa uma das prin-
teram o projecto, entre outros argumen- d t d. -
toss, do ponto do vista constitucional. cipaes razões e tom::tr par e na 1scussao 

E é preciso que se di
0
cra, com toda a ft'<.m- das emendas de qun hoje se trata na Cama·ra 

dos Deputados. 
queza que o descuido com que a represen- Posso dizer que uma das razõest repito, do 
ta.ção nacional e as representações dos con- desenvolvimento progressivo da va.l'iola no-
gressos estaduaes deixam de attender ás dis- 3 d. t · t t b b d ·d d 
posições da Constituição Federal. fazendo a •> 18 rlc 0 • na par e su m· ana a 01 a e, 
cada momento leis incoostitucionaes, traz tem sido, ou descuido, ou falta da elementos
uma grande perturbação â ordem publica, de que a Directox·i(l. de Saude Pulica. nã.o
ao mecanismo do apparelho governamental, póde dispôr para conjurar esse mal. 
e ê preciso que se diga ainda que perigos e Poderia ler á Camara opiniêJes que corro
.prejuizos appaeecem cada dia, motivados por bo1•am estn. minha asserção, o demonstrarei 
essa desa.ttenç~ão relativamente ás disposi· que não é, como se diz, a falta de um pJ•o
ções da Constituição Federal, quando se vota ,jecto de lei que estab3leça a vaccina~ão 
uma lei, quel' no Congresso Nacional, quer obrigatol'ia a causa do desenvolvimento pro
nos congressos estaduaes. gressivo da opidetni(l. da vat•iola na Capital 

A c:tda momento vemos decisões do Su- Federal. 
prom~ Tribunal contrarias, quor ás leis do E':!S:t não é a razão, porque do muitos ou
Congeesso Nacional~ que ás leis estaduaes, tros elementos já dispõe a Direct-Jritt Gorai 
ora vindas por meio de recursos extraor· de Saude p:~.ra. comba.t.er essQ mal. 
dina1•ios ora vind~1s por meio de recursos or- Já agora, Sr. Presidente, que a hygiene · 
dinarios, quando se trata de materia de na· não está entregue â muoicipalidado, sendo 
tureza federal. quo es~a. era. a principal causa que se alle-

os inconvenientes, os prejuízos ·que ad- gava. aontz•a. o serviço, quando não e1•a per
vêm, em Tirtude dos factos que acabei de _teitamonte feito; já agora, como disse, g_~e 
mostrar, não preciso demonstrar, pois estão ·não está entregue á municipalidade o serviço . 
na conscioncia. de todos os Srs~ Deputados. de hygiene publica, que é hoje dirigido pela 

Felizmente, porém, nos vemos, quando as Uojão, vou dizer á Camara. quaes são as 
forcas superiores resolvem sobre incidentes razões do desenvolvimento dessa epidemia, 
desta. ordem, que o povo já não está dotá· demonstrando desta. arte que não teem re
do do absoluta passividade, que já ha uma sponsabilidade.aquelles que combatem a vac
certa. reaccão, que já se pretendem firmar os c~na obriga.toria, porque esse projecto não . 
dit·eHos garantidos pela. Constituição Repu- constit11e a sa.lvação publi0a, não dá como.· 
blicana.. · · resultado a extincção da. epidemia. de va.-

E a prova mais cabal deste argumento riola. 
que acabo do citar e3tâ na resistencía. deci· Diz um dos jorna.es, absolutamente insus-
siva. que se tem feito, quer na imprensa peito ao Governo da. Republica., ab:~oluta
quer por meio de representações contra a mente insuspeito ao Sr. direotor da Saude·· 
lei que se pretende impor, que se pretende Publica, diz esse jornal, nl seguinte -noticia. 
seja approvada,- resolvendo sobre a vn.cci· que já é largamente conhecida pelos ha.bi· 

nação obrigatoria. tantas desta Capital, o que tambem já tem . 
Voi. V ~ 
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sido reproduzida em diversos ·outros orgãos diversas casas, obrigatoriamente; o resultado 
da imprensa: da vaccinação,era muito mais ~atisfactorio, 

«Varíola nos suburbios- Parece irrisorio pois todos sabem que com obrigatoriedade 
que hajaainda-,.quem perca tempo em tratar ninguem mais quiz se vaccinar, todo mundo 
de assumpto que só tem merocido a desat- se oppoz á pratica desse meio, que, aliá_s, 
tenção dof poderes publicas. constitue uma defesa contra a variola, para 

Ir1•isorio sim, mó1•mente quando o fla- esses V. Ex. nlío respondeu. -
gello - vencendo todo os frageis meios de _ Por outros meios indir~ctos, que VV. EEx. 
defesa dos poucos p_opulares que conhecem a conhecem, podemos chegar ao fim que dese~ 
hygiene- mostra-se invencivel nl sua hor- .jamos; por exemplo, a disseminação de postos 
rivel faina. vaccinicos, a liberdade de vaccinar-se quem 

Succede, porém, quo este artigo não tem qttizer, e outros; assim, irão todos procurar 
po'r fim. clamar, ainda uma vez, no'clese1·to esse meio de defesa, independente da inter
-salJemos sobejamente que os cuidados pela venção do Estado, que será, no caso, inteira
saude publica nos suburbios nunca passaram mente improficua. · 
do rotina~ a notificação proporcional de um d t 
para 20 ou 30 casos, o sinistro carro do iso- O SR. TEiXEIRA BRANDÃO á um a par e. 
lamento rodando, aos solavancos, potos ca- O SR.' SÁ FREIRE- Mas V. Ex. não está 
minhos ·tortuosos,lovando ou não o enfermo, me vendo criticar a Commissã.o de Saude Pu
e só, mais nada ... Estão estricta.mente cum- bÍica. · 
pridos os deveres da hygicne publica. Ent1·e- V. Ex. viu que eu affirn:l.ei o seguinte:~ 
tanto. os variolosos ficam nas casas das suas que pretendia demonstrar que nos suburbios 
fa.Milias, ignorantes diJ. mais rudimentar não se applicam meios · de defesa cqntra. a 

.. precaução no sentido de evitar o contagio- disseminação ·da varíola e por isso li o artigo 
o quarto do paciente é franqueado ás con- da Tribuna, sem declara.r antecipadamente 
stantes visit~1.s dos parentes e amigos, que que estava de accordo com os conceitos nelle 
alli entram munidos da senha mara.vilhosa contidos. 
«Se,· á o que Deus quizer». V. Ex. permitta. que continue a lê r. 

Soubemos que em Madureira uma menina As escolas publicas, esses g1•a.ndes fócos de 
contaminada do terrível mal, durante todo contagias e propagaç·ão, não foram conside
o periodo d~t secca teve o leito cercado de ra.das como tal, e pe1•manecem abertas.» 
crianças, quB alli ficavam brincando com bo- Por que motivo nos subur13ios não se pra-
necas para distrahir a pequena enferma. ticam estas medidas de defesa como no cen-

Para. esse acto, quo mereceu alguns com- tro da cidade~ · 
mentarios nossos, tivemos a seguinte extra- 0 SR. CARLOS TEixEIRA BRANDÃo_ Isso 
ordinaria explicação : -
. Muitas mã.es, querendo tornar os filhos demonstra que em relaçao à variola o isola-
:immunes :para 0 futuro,os levalU :proposital- monto é qu3.si impossível e não pódo ser 
mente a visitn.r variolosos quando sabem que empregado como medida. prophylactica. 
o ?nal ê manso. O SR. SA FREIRE- No emtanto o Codigo 

Ignorantes da psychologia barbara. do Sanitario estabelece o isolamento como me
mutavel e traçoeiro morbo, quasi sempre dida. do defesa. 
essas desgraçadas teem condemnado á :p1orte O isolamento: como disse o nobre Deputado, 

·a sua inconsciente prole.» pódo constituir um meio muito acceittwel 
O S G , desde que não se.ja. obrigatorio. 

R. MALAQUIAS ONÇALYES- E uma Quando se discutiu o pro,J'ecto da l'efoi_·ma 
doutrina medica. de hygiene, tive opportunidade de afflrmar 

O SR. SA' FREIRE- Esse argumento de que o Governo não estava appa.relhal}o dos 
V. Ex. -póde constituir uma resposta. para meios necessa.rios _ pa1•a pôr em execução 
todos aqúelles que combatem a effica.cia da todt~.s as medidas que se iam exigir da popu
vaccina, ·mas para quem declara que a vac- lação da Capital Federal, medidas que a po• 
cina. deve ser feita voluntariamente, sendo pulação desta cidade não podia cumprir. O 
que a vaccina obrigatoria é contra produ· Governo não poder1a, tambem, corresponder 
cente, porque, em vez de dar o resultado po- a umas tantas exigencias que a população 
sitivo que se espera, dá um resultadó nega- tir1ha o direito de fazer, desde que della exi-
1.ivo, mas para quem traz, como at'gumento gia outras tantas obrigações. 
J?ara fundamentar a sua opinião, a circum- Foi o que se deu. Irrompeu a variola e os 
stancia de já se ostar praticando a vaccina hospitaes não são sufficientes para receber 

·.quasi que obrigatoriamente na Capital Fe- os doentes atacados da molestia. De sorte 
ueral, com resultados negativos, porque, que, quando o medico hoje faz a devida com
antes da. Directoria de Saude Publica estar- municação ao delegado de hygiene, o chefe 
praticando a vaceinação nas estalagens, e em da casa onde occorreu o caso de variola não 
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se assusta, parque sabe que o medico de 
hygiene . concorda.rá. em que o doente con
tinúe a ser tratado no seu proprio domi· 
cilio. _ 

Por isso, Sr. P tesiden te, não sejam rece
bi dás em tom de acre censui'a as observa· 
.ções que tive a opportunidade de~ fazer. 
Dellas se conclue que o Governo ainda não 
tem- os elomentos precisos para pôr em 
-execução a lei que dispõe sobre mataria de 
-saude publica e que, não tendo esses elemen· 
tos para. assim preceder, não tem tambem, 

--o direito de estabelecer penalidades, quando 
·o cidadão não cumpra com esta. ou com 
aquella de suas dis~osições. 

Nos subm-bioss eifecti vamente, há granàes, 
ha enormes difficuldades para a execução das 
medidas de defeza sanitaria.. O nobre Depu
taiodi~se em aparte,e tem razão que o Gover 
no ha de lutar com grandos diiflculdades. 
Pergunto, é natural que se verifique o iso-:
lamento de um individuo de Guaratiba, de 
Campo Grande, de Santa Cruz para o 
Hospital de S. Seb::tstião ~ 

As d·,ffi.cuUades são enormos, c posso 
affirmal-o, porque já me entendi mesmo com 
o Sr. director de Saude Pnblica. pat•a col
locar alli, em um ponto central, um estaba~ 
lecimento pa.ra variolosos. 

Houve até ofl'erechnento de casas, mas o 
nobre Deputado leu no Jo;·nat que o que se 
va.e fazer é justamente o contrario e que os 
doentes continuarão a ser recolhidos ao Hos-
pital de S. Sebastião.· . 

E' por este motivo que, com -toda a cor
dura, sem fa,zm' rc0riminações, solicl to do 
Governo da Republicn, que olho para essa 
epidemia que hl.Yl'a. extl'aordinal'iamente 
nos suburbios, c que nã.o obrigue os doentes 
a uma travessht enorme, desd:e os limites do 
Districto Ferleral até o Hospital do S. Se
bastno, na Ponta do Oajú, por caminhos 
pessimos e com falta absoluta. de conducçio. 

E' para notar que, com gt>andes e pro· 
fundas difficuldacles, terá de lutar o dieeotor 
de Sa.ude Publica para obter essa. conducção, 
sendo até impossível conseguil-a, n.o que me 
parece. 

Desta arte, quem soífre é' a população, 
porque a. varíola se dissemina ox:traordina
ríamente, podL•ndo-se concluir que o respon
savel por isso não é o Congresso, deix<mdo 
de votar a vaccina. · 

Outras causas existem, e importantes, que 
merecem a attenQã.o dos pulllicos poderes e 
que, estou certo, não daiurã.o do ser atten· 
didas da fórma a m:1is salutal' l>I.U'U. os hahi
tu.ntes do Districto FedOl'U.l. 

Feitas estas considero.çõos, St•, Presidente, 
passarei a um ligeiro cxi.\me do pu.roaol' ® 
Commissã.o de Orçamento. 

Não era natural que eu pedi~se a :palavra. 
na discussão de um assumpto desta o1·dem, 
sem que, a par de outras considerações refe
rentes ao mesmo assumpto, deixasse de es
tudar o ponto capital da quest.ão, qual seja 
o parecer da. Commissão de Orçamento sobre 
as emendas o1ferecidas em 2a discussão . 

A primeira da.s emendas assignadas pelo 
meu digno companheiro de bancada, o Sr. 
Conêa. Dutra., -dispõe o seguinte: 

«No mesmo art.~ 2°: Substitua-se o que 
está, na :.1linea e pelo seguinte: Todos estes 
attesta.dos mer·ecerão fê, desde que tenham 
sido registraclos no Instituto Vacciuico. Os 
inf1•a.ctores da. presente lei serão passiveis da 
multa de 100$, e do dobro nas reincidencias.» 

E' para se conclui1· que a Commissão de 
Orçameuto só teve de dar parecer em rela
ção á segunda parte da emenda, isto é, ~ue 
diminue a multa que, creio, ora de 2:000$, 
pa1·a 100$000. · · 

Agora, chamo a attenção dos Srs. Dopu-
tados para o parecer da Commissão. 

Estou certo de que elle não conclue de 
acco1'uo com a justiça e que meus iUustres 
collegas hão de ampara.r a minha opinião. 

Diz o parecer: 
«A la. parte da emenda contém materia. que 

escapa. tt competencla da Commissão. A 2r. 
parte ameniza as penalidades estabelecidas 
no projecto, confoeme declarou o autor da 
emenda, isto é, em vez ele 2:000$, sequestro 
dos b0ns, prisão. etc., propõe simplesmente 
uma. muHa de 100$ e do dobro nas reinci-
dencia.s. · 

A diminuição da. receita está., n.o que · pa· 
roce, na dírutnuíção da multa.. A legislação 
dos povos cul.tos tom até hoje con5iderado as 
multas menos como fontes de receita do que 
como penalidttdes decorrentes de iofra.cções 
da loi. 

Si ü. Commiss'io de Orçamento nada com
pete dizer sobre os intuitos boneficentes da. 
emenda, e sim sómente sobre a conveniencia. 
ou não da, diminuição do uma. renda. eventual 
-opina quo ao Thosouro não convém climi· 
nuiç'ã.o de receit.a. » 

Duas quC'stões distincta.s a})parecem logo 
ao primeiro ex.ame do pa.rece1• da Commissão 
de Orçamento. 

A primeira refere-se á falta de compe
tencia da Commissão do OrQ.amonto para 
manifesta.r-Be sobro um assumpto desta 
m'dem. 

Em se tratando de uma questão pura
mente penal, porque a. multa não é _ outra. 
cousa que não uma pena, ella não pôde (le 
fót•ma. alguma. constituir receita eventual 
ou não eventual da Republica. · 

E si não póde constituir l'eceita eventual, 
a. otucnda. não podia ter recebido parecer da
Commissã.o do Ü!'çamento. Esta é a. p1•i-
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meira questão, e supponlw que 3ão haJt <<As pe~foas que _tiverem~ mais de seis IP.~: 
quem possa oppôr-se ás obsel'Y::tçoes que zc.s ,d~ 1dade serao vaccmadas, ex~epto, ~s~ 
acabo de pl'oduzir. pro"Var~m de modo c<!-bal ter•em so:lfrrc:fo _essa 

A Commissão não podia de fó~·ma alguma op.eraçao, com pl'OVeito. dentro do3 ulttrn()~ 
tomar conhecimento desta emenda. se1s annos.» _ " 

A segunda quescão é a seguinte:. . Antes ~le e~tra1• no estudo dessa questão, 
A Commissão de Orçamento podw. da!' opr- eu poderia drzer á Cama.I'a que o que· sugge~ 

nião sobre ma teria que não era de sua com- r•iu no meu espirito a idea. da apresentaçãô 
peten~ia,, par::l. couhecer da emenda ?- - dessa. emenda ~'oi- o pat•ecm• do illu~tr•ado re~ 

Eu porguoto ·aos .Srs. Deputados : a razao lo.t_or ~ia Comm~ssao de Scmde Pubhca, o Sr ;, 
quê deu a Com-missão de Ül'çn.m~ot~ e: ~ma Tmxmra. B~anda~. . . · ·- · 
razão que convença, é uma rll:zao JUl~ldlC~. Quando :S. Ex. t~:a.tou do assm~pto,a~rrn~m 
ou ·e uma raziio que repugna a: .. con,;cwnCia de m,odo cate~or1co que . ~ proJecto J!l. (hs~ 
dos Srs. Representantes da. Naçao 1 ~,2~ .. ~ respelto da cl'lCStao, dcchrcmdo: 

. Diz a Commissão de Orçamento: « N~i.o ê licito. pois, inferir· se· do disposi.i: 
«Opina que ao Thesouro não convem àlrni· tivo do pl'Ojecto constrangimento móral~ii 

nuições de receita-A emenda deve ser rc· família pela imposição de um medico vác~ 
jeitada.» cinador, alheio t't sua confiança.» _ · · _ · · 

Quer dizer que a~Comrnis.•ão de Orçamento Si'. Prosidente, diz S. Ex. no projecto o 
entende (1Ue constitue receita da Republica que nu aca.ho de Jer e posso amrmat• que {'Ssa 
as multas resultantes de falta de cumpri- era a intentão da Commi~são de Saude Pu;. 
menta de lei e, e por conseguinte, as re· blica •.• 
sultantes da pratica de contra.venções puni
vais, ou que constituam abusos. Eis a 1'<\zã.o 
pela qual julguei · que devia combater o pa,· 
rocer d:t Commissão de Orçamento o susten· 
ta1• a emenda firmada p3lo meu nobre col
lega, o sr·. Corrêa. Dutra. 

·Mas, Sr. Presidente, as observaç:ões que 
adduzo não se podem applicar sómente á 
emenda. firmada pelo ropresentante do Di
stl'icto Fedet•al, cujo nome acabo do decli
nar com a devida. vania; o paL·ecer se a.ppli
ca a quasi todas as emendas sob1•e as quaes 
se pronunciou a referida Commissão, quo 
fh•mou parecer contrario ü. emenda n. 91 do 
Sr. Bricio Filho coro os mesmos fundamen
tos da emenda n. 30. 

Eis o motivo pelo qual achei que devia fa.
zel' umas ligeil•u.s ponderações a. p1•oposito 
do parecet• da Commis:~ão . 

Tratando-se, porém, da emenda que tive 
opportnnidade de apresenti11', ou, antes, da 
emenda que tive a opportunidadede subscre· 
ve1• e que foi olferecida â consideração da 
Casa pelo meu companheil•o de banci:l.da., o 
Sr. Bulhões Marcial; terei necessidade de 
fazer observações, porquanto se diz ser ella 
desnecessa1•ia., por isso que o que ella pro· 
screve constitue dispositivo taxativamente 
expres::o em lei. 

Diz a emenda do meu companhoit·o de ban· 
cada o S1·~ Bulhões Ma1·~ial: 

«On'le·convier: Pa.ragt•apho unico. Consti
tue prova de cumprimento da art. 1° a. ex
hibição de attestado med~co com a firma re
conhecida por tabellião. » 

Disse o parecer que a mesma questão está 
resolvida em virtude de um dispositivo con
ti~o no art. 2°, lettr& C, do pL'ojecto, que 
diZ : 

O Sa. :\L\LAQUIAS Go~çALYEs-Eu já'dé-: 
elo.roi quo vota.ra pela. emenda. · · 

0 SR. Bn.ICIO FILHO-O IlObl'e Deput.ado 
lealmente t'az 0:3Sa declaração. 

0 SR. S1 FREIRE-E agorn, a Comíniss.1.o 
acaba de ouvir a declaração, ma,is ·umii vez 
feita, do nobre Deputado po1• Pernarilbuco~ ô 
S1·. l\Ialaquias Gonçalves, atiirmando que _ yo~ 
tava a. emenda. · 

Entretn.nto, preciso demonstrar á Camara 
que a emenda não foi apresentada sômentq 
para, o elf<~ito (le ser discutida, mas sim por
que é indlspensavel a sua inclusão no pro· 
jecto. 

Supponho que o projecto, tal como .está 
conceb~do, ern seus tern.10s, a quem mais 
offende <..~ exactamente· á. clas~e medica ; é 
ella quem mais solli·e e deb:a de ter o di· 
reito âquelle respeito quo sempre mereceu . 
o que 6 brilhantemente oxposto pelo grande 
Brouardel, que o.s nobres Deputados devqm_ 
conhecer. · · ·. 

E' sabido que grande 1•espeitabilidade de~··~ 
vem ter os medicos ; e, si quizermos ir': 
mais longe, teromos a.té - O medico .;_ de 
Balzuc. l:,,~ 

Insisto: quem mais so:fft·e com este dis· 
positivo não é a sociedade em goral, .é a 
propt•ia; classe medica.. E não se compro: 
hende até como se continue a acceita"L· os 
attestados de obito 1)a.ra provo. de fa.lloci~ 
menta e a simples declaração do pa.e, da 
mãe ou de qualquer pessoa para o registt•o 
do nascimento, ao mesmo tempo (lUO ·so 
nega. fé a um attesta.do medico legàUza.doi· 
com firma. reconhecida. · ·· ~: 

Assim, muito bem pensa o digno rep1•esen·'i 
S3ntantc de Pcrna.mbuco, dizendo que a~ i< 
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~i~~ e acceih a. .emenda que tivemos oppor-~ E' restricção estabelecida. em regulamento; 
~~.nidade do apresenta e. e, si o nobre Deputado acha que a. 1'estt•icção 
:., ,Estava eu espet•ando exactamente que me estabelecida em regulamento colhe em rola
dovólvesse sua attenção o illustrado repre- ção aos empregados publicos, que já. são obri
s:3n,tante do E~tado do Rio do Janeil•o, para gados a sujeitar-se a exame por parte dos 
déw.onst1·ar quo a opinião contida no sou funccionarios da Saude Publica, é logico acre· 
pfl.I'acet• não está de accordo com os~ disposi- ditar que, regulamentando a lettra. c do 
ti,vos do .pt•ojecto. Demonstrat-o não sel'â projecto, o Podei' Executivo póde estabelecer 
dít!lcil, bast:tnd::~ . unicamente ler com at· cousa ana.loga, a que todos se terão de su-_ 
tcnção o dispositim do art. 2o, lettra. C. jeital', sob pena. de soff1'Cl' a.s peiores conse
; ' ~ Vou lel-o novamente. pan explicar a mi· 
nlla. opinião, que submotterci á do digno 
Deputado: ·<<As pessoas que th~erem mais de 
~yi.s .rnezes do idade serão vaccina.das, éx
~ept<> se provarem .•. » 

• ~çmamo bem a attenção da Camar:1 para os 
termos da qu~stão. · 

(Contini-!a a le1·.) « .•• de modocabal terem 
soffrido essa. operação com proveito, dentro 
do·s ultimos seis annos.» 

Não resta duvida alguma que compete ao 
~qder EíeGu ti v o regulamentai' a lei votada 
pelo Congresso. E já temos o exemplo muito 
pratico do Codigo de Torturas. . • do Codigo 
de ,:Saude Publica, exemplo que nos clevia 
colloca1• sal na moleira. 
.. , 9f~c_toé que aqui se diz: «Excepto se pro
va.~em de modo ca.bal.» 01•a., desde que a Ca
Iiiara, no legitimo interesse da. boa execução 
d.~;lei~ não declarar de modo . expresso de que 
fõrma se deve dar esta prova. ..• 
;.·O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- E' 

oCioso. 
-,().' SR.. SÃ FREIRE-Não é ocioso. 
O Sa. CARLos TErxEiltA . BRANDÃo .-.....; Uma 

vez·que o'projecto não diz que a prova cabal 
sç, será dad:J. po1• meio d.e attestado dos me
dicas da. Repartição de Saude Publica., é 
ocioso, porque não ha lei qm~ tenha retirado 
~f~·. publica dos attcstados medicos. 
, .. O Sa, S..t FREIRJ~- Não colhe absoluta

mente o argumento de V. Ex.: vemos dia
riamente serem repellidos at&estados ·me-
dico:!!.' · · 
• ''0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Não, 
senhor. -

· · os~. SA FREIRE-Vemos, sim, na. admi· 
nistração publica.. E quer V. Ex. um ex
emplo~ Os empregados publicos,pn.ra o e1feito 
de obterem licença, teom de E~or inspeccio
nados e apt•esentat• attestados de mcdlcos 
offtciaes. 

~ . E' . . um exemplo da pt•atica, pot• onde se vê 
quQ estabelecemos excepcão para esto caso, 
e· dizemos que nas licenç<\s dos empregados 
PJ~~Jicos. não basta a fé publim~ de quat
q~~~· me(lico, e sim c necessario aquelle 
i1xa.me. (lia varios apai·tes.) 

q_uencias. 
O Sa. C.uu.os TErxEm.A. BRANDÃO -Neste 

particular o argumento ainJa não tem proce
dencia, por.1ue a lettra C do a1•tigo não se 
refere á. regulamentação. A Camara exor
bita das suas funcções estabelecentlo o re-
gulamento de uma lei. · · 

0 SR. SA FREIRE -.Protesto. De duas 
uma. Si V. Ex. acha que a Garoara exllor
bita de suas attribuiçõe3 regulamentando a 
lei pela lettra. C, o projecto é inconstitu
cionaJ, não póde ret• approvado, porquanto 
devemos l'espeitar a Constitui\,·ão. 

O SR.. CARLOS Ti~IxEraA BRANDÃo - Este 
será outro argumento, mas não serve para. 
justificar aquelle apresentaljo anteriormente • 

O SR. SA FREIRE- Emftm, nessa. discussão 
precisamos tornar o mais claro possível a 
lei, para que o Governo não exhorbi te, e 
v. Ex. comprehende qual a minha posição 
na defesa desta questão. 

Sei que nos Estados o· regulamento será 
feito pelos congressos estaduaes, que teem 
attribuições de direito formal, mas aqui o 
l'egulainento ou antes o direito formal é do 
Congresso, e este vae entregar ao Poder 
Executivo a. regulamentação de uma me
dida de tal ordem. 

O SR. CARI.os TEIXEIRA BRANDÃo-De tudo 
quanto V. Ex. tem dito resulta de um modo 
claro e positivo que não é necessario o 
attestado do inspector de Saude para justi
ficação dn. vaccinação. 

O SR.. SA FREIRE- Acredite V. Ex. que 
esse argumento pódo absolutamente colher. 

Os tm·mos da questão são claríssimos. 
O SR. Bruoro FILHo-E' um<.t, das emendas 

mais felizes. -
0 SR. SÁ FREIR.r::-Si é verdade que V. Ex. 

assim entende, si pelo menos pôde haver 
uma dlvergencia a respeito do intuito da 
lei, é verdade, tambem, que a approvação 
da emenda se torna uma necessidade. 

0 SR. M.ARÇAL ESCOBAR- Basta dat•-se a 
c;! culdade ao Poder Executivo de regula
menhr a l·i. 

o SR. SÁ FREIRE- E como se trata. de 
dar uma faculdade ao Poder Executivo, que 
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Eómente tem de ser exercida em relação ao 
Districto Federal, tive o cuidado de apresen
tar, ·ou melhor subscrever a emenda. do meu 
collêga e companheiro de bancada.; Sr. Bu
lhões Mu;-?cial. 
- O SR. Bmcio FILHO - A emenda é boa, 

mas n]i.o.passa, como nada passa. 
. O· Sn.. SA' FREIRE - Sr. Presidente, de· 

monBtrei catego·!·i~().mente. ainda uma vez, 
a. util.idade da emenda. ; demonstrei tambem 
que o -J)arecer da Commissão de Orçamento, 
revelia o manifesto intuito da parte desta 
Commissão de repellir todas as emendas .•. 

O SR. MARÇAL EscoBAR- Systematica
mente. 

0 SR. SA' FREIRE- Systematicamente. 
Parece, portanto, que não se trata da dis

cussão de um projecto, cujo ·objectivo seja a 
reunião das opiniões, para dahi se tirar uma 
lei, já. que a intolerancia ·começa pelo pare
cer da. Commissão de Orçamento. 

Disposições, ou antes emendas que não 
podiam até constituir ohjecto de parecer 
dessa Commissão, teem merecido parecer em 
contrario sem fundamento, sem razão, como 
já tive opportunidade de demonstrar. 

A intolerancia! portanto, está plenamente, 
complet8,me:nte manifestada. 

Como disse ao iniciar as minhas conside
ràções, não tenho out.ro intuito que não seja 
o de tra.ta1• do assum:pto, em relação aos 
pontos capHaes. do projecto, e principalmente 
do grande desenvolvimento da variola no 3° 
districto da Capital Fêderal, tirando como 
argumento em favor daquelles que susten
tam que a vaccina obrigatoria não traz re
sultado pratico, esse desenvolvimento da 
varíola em virtude de outras causas mnito 
di:fferentes do que sejo. a falta. da vaccina.. 

Está na consciencia publica, principal
mente em relação á Capital Federal, que 
toda esta população está prompta a vacci
nar-se; :ponhamos postos vaccinicos á porta 
de cada cidadão, tomemos outras providen
cias, que conseguiremos os resultados que se 
esperam. · _ 

O Congresso Nacional ponderando bem so
bre todas· estas circumstancias deverá, pelo 
menos, approvar gra.nde num oro de emendas 
que tendem a. melhorar as condições do pro
jacto. Feitas esLas considet>ações, sento-me 
suppondo que ainda uma. vez tratei de cum· 
p1•ir o meu dever. (JIIuito bem; muito bem I O 
o,.ado~· é comprimentado.) 

O ih.~. Izidro Leite- Não venho 
discutir o assumpto, mesmo porquo me fal
tam as indispensave1s qualidades de expres
são, e a competencia technica para fazel-o. 
(Não apoiados.) 

Além disso, Sr. Pl'esidente, a. questão. for· 
sutllcientemente explanada pelos espir~tós.
mais pujantes e equilibrados do nossopa.iz. 

Sr. Presidente, venho apenas, á vista. da 
excepcional importancia do assum:pto, · .• em 
debate, dar aos meus representados em.par
ticular, eao meu paiz, em ger .. ~.l, as razões 
que me levam a votar contra o -:projecto em 
debate . 

-Adepto fervoroso dos santos ideiaes, que 
desabr-ocharam com o alvo~·ecel:· da manhã de· ~ 
15 de.novémbro de 1889, eu não podia. deixar 
de vir á estacada trazer o meu insignificante 
concurso de defesa, o meu humilde voto . em 
defesa desses mesmos ideiáes. 

.sr. Pres1J.ente, da doutrina largamente 
di:ffundida nestes 91 artigos que constituem o 
nosso pacto fundamental, hoje infelizmente 
tão malsinad,o, se conclue, resulta que o 
nosso regimen é um reglmen de plena liber
dade espiritual e de inteira separação dos 
dous poderes, temporal e espiritual. 

Sr. Presidente, de accordo corri esta dou
trina, o poder temporal não deve impor . á 
sociedade nem mesmo as leis scientífi.cas, 
porque, Sr. Presidente, estas não precisam 
do apoio sacrílego da força pa'..'a. convencer, 
para persuadir. . . 

Da larga discussão havida sobre o assumpto 
em debate, os espiritos os mais superficiaes, 
como o do humilde orador (nãoapoiados) que 
abusa da attenção dos . dignos collegas 
que o ouvem, concluem que a classe medica 
está dividida sobre esta materia em dous 
g1•u:pos : a maioria que a:ffirma a e:fficacia da 
vaccinação contra a variola, deduzindo-se 
ainda dessa maioria um grande numero de 
medioos, que não obstante acreditarem na 
e:fficacia desse preventivo, .não querem to-. 
davia a sua obrigatoriede.de ; e a minoria. 
que a.ffi.l·ma não só a inetHcacia desse meio 
preventivo, sinão tambem a. pwfunda noci
vidade. principalmente nos organismos em 
evolução, como são os organismos das cri
anças. 

Oea, si, em vil'tude das theorias consa
gradas PGlO Esta tu to de 24 de Fevereiro, o 
poder teiD.l)Oral não deve ohrigar a socied.ade 
nem mesmo a acceita.1• as leis scienti.ficas, 
n1uito menos· pôde etle pretender impôr dou
trina, que ê cantestada po1• grande numero 
J.o scient.ista.s, como é a CiUO diz respeito á 
vaccínação obrigaliOl'Üt. 

Eu, portanto, em vista deatas considel'a.·. 
ções e sendo um fervoroso adepto dod santos 
ideaes que surgiram para a nossa Patria em 
15 de novembro de 1889, não .posso deixar de 
votar contra o :projecto em debate. (JI..í~ífo 
bem,, mil-tito bem.) · 

NinJuem mais pedindo a palavra, ê encer.., 
rada a discussão e adiada a votação. ' · 
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. E\ sem debate encerrado em 2a. discussão o a.ctiva e intelligentemente da. marinha de-
, 'âr~rgo unico do projecto n. 185, ·de 1904, au · gue:rl."a. . , 
:torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- A Inglaterra recorre a impostos pesados 
nisterio daFazonda o m·edito extraordinarlo para augmentar e renovar incessantemente 
de-51$849, ouro, e 604:394$045, papel, para o seu material naval, porque comprehende 

., e.tfectuar-o pagamento das dividai . de exer· que a marinha é o ma,is . effi.caz elemento 
:cicios findos relativas aos vaeios Ministerlos, pá1•a a sua segurança. 
·· ficando adiada a votação. ... A França esforça se para ser a segunda: 

E' _annunciacla-a 3a díEcussão -do projecto -nação <lo mundo em poder na. vai, cuidando 
Jl. 30, deste anno; quo autoriza o Pt'e.:iidente carinhosamente do duscnvolvcr a sua ma.
da Republíca. a encommenda.r (~ industrh, rinha <le guerra. 
pelo . Ministei'io da Mo.rinha, os navios que A Italia, nação pobre, não recua. dcaut~ de · 

. menciona .;- · - · sacriftcio algum para manter a sua pl·epon
derancia no Medi terraneo; 

Vêm a. Mesa são lid?ts, apoiadas e postas os Estados Unidos, pa]z relativamente 
conjuntamente em discussão as seguintes novo, aspiram rivalizar,. dentro de pouco 

El\IENDAS tempo, com a formid<:tvel força naval da 
Inglà. terra.. . -

Ao 1n-ojecto n. 30 O, de 1904 A lição do Japão, por · fim, é re!lente, é de 
actualidade e é muito eloquente • . 

Ao a1•t, 1°, a)-Substitua-se o contexto : Recorda que Portugal, Hespanha e Hol
Tres transportes para carrega1•, cada um, landa., outr'ora poderosas nações, · ~offrem 

2.090 toneladas de ca1•vão, podendo servir hoje as consequencias da incuria e do des
igualmente como hospital de sangue-por: prezo criminoso em que deixaram as suas 
um transporte para 6. 000 toneladas de marinhas. (Apoiados.) 
carvão. Deante destes exemplos, repete ClUO se 

.A,o art. 1°, b) em vez de :-dentro do pri· impõeinadiavelmente a solução do problema. 
meiro triennio: diga-se- com brevidade. naval no Brazil, mesmo porque odesenvolvi-

Ao art. 4o-Suppdma-se. · mento da nossa marinha de guerra será o 
Ao art. 5o-diga-se :-4o, principal fac~or do engrandecimento do :paiz. 

(Apoiados.) . _ 
· Sala das sessões,2l de setembro do 1904.- Urge resolver o problema, quer na parte 

Laurindo Pitta. relativa aos meios de defesa marítima, quer 
. AcCl·escente-se onde convier:-Seja con· no que respeita propr~amente á marinha 

signada a verba de 300:000$, para os estudos mercante· t .p • 1 'á 
definitivos acerca d.os submarinos de inven- Já possuimos uma cera .10l'Ca nava; J 
ção nacional. · occupámos mesmo, em poder naval, o pri-

Scja copsignad.a a verba d~3 1.oOO:OOO$, meiro lagar entra as nações da, America do 
Para a acquisição de Sllbmarinos do typo que Sul. Mas isso foi quando os domais pa.izes 

americanos não cuidavam do assumpto ••• 
melhor provar nas expe1•iencias dirigidas Com relação á mariuha mercante, pensa 
pot• uma commissão de otficiaes da armada. que, na solução do problema, nãu foram con· 

Sala da.ssessõ:>s, 21 de setembro de 100!.- sultados os grandes interesses publicas. 
Bricio Filho. E' certo que a Republica, encarou seria-

mente o assumpto, e estabelecendo na. sua. 
carta constitucional, a nacionalização da no.· 
vegação de cabotagem. 

O Sr. A-lves Barbosa -Relatol' 
do parecer que conclue pela adopcão do pro~ 
jecto em debate, tem necessidade de fazer 
algumas observações, para responder ás im 
pugnações que a proposição soffreu em dis
cussão anterior. 

Pensri. que o problema naval, no Brazil, 
cada vez mais se impõe á attenção e ao es
tudo dos poderes publicos, e que a solução 
de assumpto tão complexo reclama provi· 
dencías m•gentes, inadiaveis. (Apoiados.) 

Com relaçãv a este magno e relevante 
assumpto; nada se tem feito até hoje; tem-se 
perdido tempo l'ealmeute pt•ecioso. (Apoia· 
dos.) 

_A .lição da bistoria ensina que, em todos as 
tempos, teem vencido as nações que cuidam 

Pens:1, porém, que o preceito constitu
cional não tem sido executado com sabedoria 
porque o privilegio está sendo explorado po1• 
capi:.,aes estrangeiros, embora dando-se a 
qualidade de brazilejras ás-embarcações em
pregadas no serviço de cabotagem. (Apoi.· 
adns.) , . . 

Melhor fôra nacionalizai· tão sômentã a . 
navega.çãointerior dos portos e regular a im· 
pot•tante industria da pesea. · 

Passa agora a considerar mais pa.t•ticu· 
la.t'IDente o projecto em debate, expli.cando a
convemencia dos grandes couraçados de· 
12.500 tonela.uas para a defesa da 1mmensa 
costa mal'itima do Brazil. 
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Com relação á sonhada e pretendida su- medidas complementares que lhe filcilitem
:premacia na vai do B~azil, d~z ~ orador q~e a execução. 
isso não preoccupou a Commtssao de Mari- comb.:tte 0 orador a acquisiçã.o do um trans
nha. e Guerra. O seu pensamento a respeito porto de 6.000 tonela!laspara. servil• de c~rvo
está claramente expresso nos seguintes tro · eiro,porque um navio para esta capac1dade 

·ehos do p=1recer_que pede licença á Camara terá de deslocamento de 12, 13 a 14.000 tone-
p::tt•a ler. la.das, o que quer dizer que será compa.ravel 
Diz~ pat•ocel': ao typo da.s grandes unidades em pro.]ccto, 

ou maior do que essc.3 navios, sendo no 
«Além de ser muito contestavcl a van- momento de combate, não o auxiliar que se 

tagem que oo· Brazil poderia advir de U!Da espera, mas um verdadeil'•1 trambolho, alvo 
tão onerosa pretenção,para. desvan3cel-a bas- ma(J'nifi.co para a esquadra inimiga, permit
ta.ria attender-se a.o longo prazo de rea- tin1lo ao menor inconvenieute ficar a nos3a 
lização do projecto. dm•ante IJ qual bom frota em campanha sem carvoi':'iro. 
podem as outras nações dcsemrolver, pa-
l'a.llelamente, as suas raspectivas marinhas Pensa, portanto, o orador ser preferível 
de guerra. Do quanto custaria ao Brazil a adopçã.o dos tt•es transportes propostos 
a veUeidade de uma tal supramacia, temos pela Commissão de Marinha e Gue1•ra, e acha 
0 exemplo da. França, quando, de 1893 que se deve estabelecer, em loga.res cuida
a 1894, pretendendo equilibrar as suas forças dosamente escolhidos na nossa costa.,estaçõos 
de mar com as da Allemanha, Aust1·ia e de abastecimento de carvão. 
Italia, então alliadas, foi obrigada a elevar os Estados Unidos, po1• exemplo, não con
o orçamento da marinha ao valor dos tres stroem transportes de mais de 5.000 tona
orçamentos reunidos daqueHas potencias, e a ladas de deslocamento. 
Inglaterra, por sua. vez, não querendo enfra· -
quecer o seu absoluto p1•edo_!ninio nos mares, Depois de ínnumm·as considerações de na-
íixou, no mesmo anno, as suas despezas na· tureza technica e profissional, entra. o orador 
vaes em va.lor equivalente á somma das na questão financeira do projecto, enten
da.quellas quatt•o nações. - · dendo ser ella mínima. deante do prazo exi-

·0 Brazil, francamente empenhado em con- gido para a sua execução. 
solídar a sua. política. economica, n~o p~de Analysando a critica opposta pelo Sr.Depu
·deixar se arrastar por semelhante ':_DtUito, tado Barbosa Lima ao projecto em debate, 
·na. organização do seu poder naval; naodeva demora-se na demonstração de que o cru
elle,-porém, ser indi1ferente ao pt•eparo dos zador Almirante Tamandaré, de construcçã.o 
recursos fndispensaveis á:- sua. propl'ia.defesa, tão malsinada e tão injustamente apreciada, 
nem á importante cooperação quo, neces~a- não é uma deshonra para a. engenharia na· 
riamente, lhe caberia, no esforço coUect1vo vai brazileira e faz o histot•ico da sua con
dos paizes sul-americanos, a_nte pretenções strucção que 'comeQou em 1885, planejada 
'injustifl.ca.vets de outros conttnentes.» pelo sr: contra-almira.nt~ Bra.zil. Em sua 

Pensa. que os cruzadores ~e 9.200 tone- opinião 0 Almirante Tama,?-dare, breve, util· 
1ada.s d.e deslo~a~ento const1_tue~ um ele- mente s9rvirá na. a.ctivida.de da nossa es
mento 1mprescmdLvel á orga01zaça.o de uma quadra provando que não é o que a gene· 
boa marinha. Elle~ e1f'ectuam ~s reconhe· ralidad~ suppõo, victima principalmonte do 
cimentos, pers~guam a.s. t~rpedeu:.a.s e des· defeito que nos é peculiar das successivas 
empenham outras commtssoes perigosas quo remodelações e transformações dos planos. 
lho3 são proprias. Haja vista as construcções navaes que teem 

Depois disso, o projecto occupa-se da ~e- sahido do nosso Arsenal de Marinha, as quaes 
!esa interna. dos_, portos-assumpto mUito jámais 0 deslustraram. Do q~e se p~ecisa é 
tmportante. . . . . da· transformação urgente e 1mmed1ata. da 

A Commissão, reconhecendo que o proJecto nossa armada de maneira que pos:3amos nos 
não poderia se1 .. executado de uma só_ voz, garantir contra quaesquer eventualidades, 
estabeleceu o prazo de nove a.nnos, n.a.o ~ó pois 0 perigo não está tanto neste lado do 
para que possa ser custeada a reorgamzaçao nosso continento como na outra banda do 
do mataria!, de aocordo com os r~c.ursos Norte, ' 
orcamentar10s. como porque a admmtstra-
çã.o da. marinha precisa a.ppa.relhar-se para Está esgotada_a hora, ~omo _lhe ad~erte o 
a conservação do. material a ser adqui Presidente; por ISSo,contmuara, o seu d1scurso 
rido. . na. se1uão s~guin~, para responder ás conai-

Entende, porlianto,que o J)la.no do projecto, d~rações de ~eu 1llu~tre ~ollega, Sr. ~arbos~ 
no sentido de se reorga.ni.zar a armada. na· L1ma. (llfutto bem, rnu,to bem. O o1ador c 
cional no p1•azo de nove annos, é· perfeita- comp1·imentado po?· todos os colZegas pre • 
mente plausível e pra;tico, exigindo-se a.penl\S sentes,) 
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"o Sr. Presidente-O nÓbre Depu
tado ftca inscripto para fallar amanhã, pela 
segunda vez, sobre o projeeto. 

Fica a discussão adiada pel11. hora. 

O Sr. Presidente - Tendo dado a 
hora, designo pai' a amanhã a seguiu te ordem 
do dia: · 

Votação do projecto n. 185, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi · 
nisterio da Fazenda o credito extraoadina.rio 
de 51$849, ouro, e 604:394$945, papel, para 
eft'ectuar o págamento das dividas de exer
cícios findos relativas aos varios Ministerios 
(2a dis.cussão) ; · 

Votação do projecto n. 121, deste anno, da 
Senado, tornando obrigatoria.s em toda ·a 
Republica a vaccinação e revaccinação con
tra a variola (2a discussão); 

Continuação da 3a discussão do projecto 
n. 181, de 1904, autorizando o Governo o 
applicar ao preparador de historia natural 
medica da Faculdade de Medicina do Rio de 
.Janeiro, Dr. Antonio Sattamini, a disposi
ção ua lei n. 138, de 21 de junho de 1903. 
cousiderando-o lente substituto da mesma 
faculdade, designando· lhe. a secção que lhe 

compete pelas provas dadas em concurso e 
segundo as convenümcias do ensino; 

Continuação da 3a discussão do projecto 
n. 30 C, deste anno, que autoriza o Presi
dente da Republica a encommendar á indus
tria, pelo Ministerio da Marinha., os navios 
que menciona; 

Discussão unica do parecer n. 65 C, de 
1904, sobre as _emendas otrerecidas na 3• dis
cus::são do projecto n. 65 B, deste anno, sub
stitutivo ao de n. 183, de 1903, que organiza 
o quadro dos auditores do exercito, declara
ção dos seus direitos e deveres, tornando-os 
extensivos ao auditor da marinha, e dando 
outras provide.ncias ; -

2° discus~ão _do projecto n. 145, de 1904, 
permittindo aos funccionarios civis federaos, 
activos ou inactivos, consignarem mensal
mente á Socieú.ade Anonyma «Cooperativa 
Civil dos Funcciona.rios Publicas Federaes)) 
até dous terços dos. seus ordenados para 
pagamento de fornecimentos que lhes te· 
n ham sido feitos pela mesma sociedade, e 
dá outra.s previdencias ; com pareceres das 
Commissões de Fazenda e IndustriM e de Or
çamento. 

Levanta-se a sessão ás 5 . horas e 15 mi• 
nu tos da tarde. 

10711 SESSÃO EM . 22 DE .SETEMBRO DE 1904 

Pr-esidencia do Sr. Oliveira Figueiredo (1° Vice-Presidente}, Alenca1· Guinw1·ifes (1° Secreta
rio), Olirveira Figuei~·edo (1° Vice-Presi·dente) e Julio de Mello (2° Vice-P1·esidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que Hor·ta, Moreira Gomes, Galdino Loreto, Cor
respondem os Srs. Oliveira Figueiredo, rêa Dutra, Mello Mattos, Irineu Machado, 
Julio de Mello, Alencar Guimarães, Thomaz Sá Freire, Americo de Albuquerque, Galvão 
Accioly, Wanderley de Mendonça, Joaquim Baptista, Silva Castro, Laurindo Pitta, Pe
P.lres, Sá Peixoto, Enéas Martins, Hosannah reira Lima, Henrique Borges, Mauricio de 
de Oliveira, Luiz Domingues, Cunha Ma- Ab'reu, Carlos Teixeira Brandão, Paulino da 
chado, Dias Vieira, Anizio de Abreu. Gonçalo Souza, Estevão Lobo; Bernardo Monteiro, 
Souto, Fonseca e Silva, Alberto Maranhão, José Bonifacio, Gastão da. Cunha, Carlos Pei· 
Izidro Leite, Teixeira de Sá, Affonso Costa, xoto F1lbo, David Campista, Anthero Bo
Celso de Souza, Medeiros e Albuquerque, telho, Carneil•o da Rezende, Bueno de Pa.iva, 
Bricio Filho, Malaquias Gonçalves, Cornelio João Luiz Alves, Adalberto Fêrraz, Henrique 

-,.da Fonseca, Elpidio Figueiredo, Angelo Neto, Salles, Carlos Ottoni, Nogueira, Olegario 
, Euzebio de Andrade, Arroxellas Galvão, Ro- M11ciel, Weocesláo B.1•az, Rodolpho Paixão, 
. drlgues Doria, Joviniano do Carvalho, Oli· Galeão Carvalhal, Moreira da Silva, Ber
. :Veira Valladão, Domingos Guimarães, Neiva., nardo de Campos, Domingues de Casiro, 
-Prisco Paraizo, Garcia Pires, Satyro Dias, Francisco Romeiro, Valois de Castro, Re· 
. Augusto de Freitas, Pinto Dantas, Alves bouças do Carvalho, Arnolpho Azevedo, Eloy 
Barbosa, Paranhos Montenegro, Berna1•do Chaves, Leite de Souza, Paulino Carlos, Can-: 

Vol. V G5 
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dido, _ }tp~riguos, Rodolpho. Mira~da! Herme-: 
· neo-ildo ·de Moraes, . Joaqmm . Tmxe1ra Bran
dã~ Bernardo Aillionio, Aquino Ribeiro, Lin
dolpho Serra . Carlos Cavalcanti, Carvalho 
Chaves Paul~ Ramos, Abdon Baptista, Elizeu 
Guilhe;me, Juvenal Miller, Marçal Escobar, 
Barbosa Lima e Domingos Mascar?nhaa. 
. Abre-se a. sessão. 

E' lida e posta em discussão a acta. 

· O Sr. N eiva ( ·) - Sr ~ Presidente, o 
·qUe es~á em discussão é a.acta que acaba de 
ser lida claramente pelo 1llustre Sr. 2° Se
_cretario e é organizada com esmero por um 
funccionario a.ifeito, de longa. data.,a esse tr'a· 
balho. _ 

Mas, essa acta nunca é discutida e é J?Ouco 
conhecida dos Srs. Deputados que, h~bitual
mente, estão aqui · em 'Pequeno .numero ao 
comecar a sessão; a act!t que todos leem, que 
narra minuciosamente o que aqui se passa, 
é a que se publica. no Diario elo Congresso. 

Como V. Ex. sab_e, sobre esta é que ver
sam as reclamações dos Srs. Deputados e é 
sobre a que foi publicada no Dial"io do Con
g1·esso de hoje que venho fazer uma recla
mação. 
, V. Ex., exacto cumpridor de seus deveres, 
deu hontem a. palavra ao S1·. Deputado Me
deiros e Albuquerque, depois de declarar 
finda a leitura do expodiente, não ocaupando 
a tribuna esse distincto collega -por não se 
achar então presente, naturalmente por mo
tivos ponderosos. 

Em seguida (consta do Dia1·io do Oong1·esso) 
V. Ex. disse: «Tem a palavra o Sr. Depu
tado Neiva»,declarando logo depois não estê\r 
eu presente. 

Ora, é sob1•e este facto quo venho dar ex
plicações. Realmente eu não me achava. 
dentro do recinto, mas o que é exacto é que, 
desde antes de meio-dia corria presuroso 
pa1•a aqui, com o intento de chegar, como 
costumo, â ho1•a de responder á chamada; e 
para a ella não faltar tomei um tilbury, que 
mais rapido me transportasse; deu-se, porém, 
o incidente que hontem narrei, occorrido 
entre . mim e a vigilante policia externa da 
Cama.ra, que está um tanto em desaccordo 
com a policia atilada e cuidadosa que vela á 
noite os suburbios, outr'or<1 aristocraticos, 
hojo burguezes, como de Botafogo e outros, 
-que são atacados á noite, em horas mortas. 
- Expliquei por que tinha vindo tarde, refe-
·rindo-me áquelle incidente e depois entrei 
na. narrativa de outros que se prendem ao 
.assumpto de que pretendia occupar-me. 

Pois bem: isso não figura completamente 
_na. acta do Diario do Congresso, de modo a 

'l ~ (-•) Este discm·s:> não foi rcyisto pelo o•.•arlot•, 

parecer . que faltei ao _meu dever, eu; que
timbro em responder á chamada pronun
ciando um p,·ompto·vibrante, principalmente 
desde quo a.nalysei o longo artigo do vene
rando Jornal do Com.me1·cio, em que a illustro
redacçao propugnava pela abertura da sessão
com 36 . Deputados, em desaccordo com a. 
minha opinião, que tive a furtuna de ver 
vencedora. -

Tendo o capricho de comparecer logo cedo ... 
sou muitas vezes, como já disse, obrigado fu 
tomar um tilbury para· aqui cl1egar á hora.. 

Portanto, desde que <.> Diario do Congressp 
não se refere á explicação qae, hontem dei, 
da minha demora, não posso eximir-me ao 
dever de dai>,agora,esta explicação aos 1~1e~s 
coUeo-as c aos meus eleitores, ·a estes pnnCl
palm:ente. 

O resumo da acta. do Dia1·io do Cong1·essfJ, 
feito aliás com muito esmm•o pelo distincto 
enca~regado dosse trabalho, não tratou, en
tretanto, desse facto. 

E' indispensavel, pois, que ou faca esta 
declaração, e que ella 1ique estampada, 
como se diz, em lettra de fôrma. 

E' verdade, Sr. Presidente, que podi~ at
tribuir isto ao caracter menos expansivo e 
alacre do redaator de deba.tes, natureza. pon
derada, sem expansões, e que poderia, por
tanto, ter omittido esse trecho! porque eu: 
neste bom humor que me é pecuhar, cheguei, 
até a narrar a historia., um pouco original,. 
de um antecessor de V. Ex., qae na mona.r-
chia,depois d~ des é~botoar-se,a1l:r'!uxar os sus
pensorios e txrar os sapatos, dizia, antes de 
declarar aberta a ·sessão : « Agora podem 
falla1• pal'&. ahi, Srs. tllhos .d~ polilica.» Elt 
applicava o facto, como diZia a Gazet~ de 
Noticias em espil'ituosa secção, sob o titulo 
«Assumptos.» .. . .. 

Eea a.s~im que o Governo dtzta para a im· 
prensa, e eu ttppticava o conto ao que se dá 
entre os Deputados e a Commissão de Orça
mento. Ella pouco se impo1•ta com recla.ma
ções. «Que vão fallaudo á vontade, porque
nós faremos o que entendermos.» 

Mas, sabe V. Ex., a falf.a não era, em 
ab3oluto do redactor de debates. Como se 
sabe ess~s redactores dividem o servico,como 
os tachyo-rapbos, entre seus collegas,tomando 
uns umao parte e outros outra. Eu dei d~ mã.<:> 
â primeira, ,justamente aquella. em que tt•a
tara das · axplicações que deviam preceder a 
minha. reclamação, e, distrahido, com alla 
subi, findas as votações, para a sala das com
missões, porque outros dever~s _!Ue chama
vam ao meu posto na Commxe:sao de Orça4 

mento. Que blasphemia! Eu presi<leflte da 
Commissão de Orçamento ! Que diriam os 
economistas e economos si soubessem dessa 
lapso t O que eu queria dizer era.- subi ao 
m<m posto na Commissão de Fazenda e In-
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dustria e, quando dahi desci,depois de acalo-~ O Sr. Alencar Gtl.ima~~ães 
: rt1do .debate entro outros, a v o-:- si vencia ( Jo Sec;·etario) procedo â leitura do seguinte 
a. justa ca.usJ. da. filha do l31•avo milital' o co-
ronel Oliveira Botelho, já estavam findos os EX.P.EDIENTE 
traba1hos da sessão e segnü•a para. a impren
sa exactamente, e muir.o bem redigida, como 
estâ. no Dim·io clo·CongJ·esso,a ~P· :parto do meu 
discurso, ficando, portanto, sem resumo a 1 a 

parte. 
En' podm·ia Sr. Presidente, fazer ontt•as 

consideraç:ões; nota e que ha outras lacunas 
aqui, em' r~lação á votação e notar taml>em o 
olvido em que o Jorn al do Co'iiHnercio, ,qne 
cauta o mirmdentemento d·í. noticias do que 
aqui se passa, fallando de todos quo occupJ.
ram · a tribuna, deixou, em silencio a minhéj. 
presença na mesma. 

Ora, não posso attribuir isso a um propo
sito, mesmo porque o jornalisi;:J. encarregado 
dessa missão pot• parte dessa importante 
orgão, me merece muita sympathia e fi1z 
parte dessa digna redaoção, cujo illustre 
chefe me ha distinguido sempre com as 
maiores attenções, a que me confesso assás 
grato ; mas ultimamente tenho notado rei
teradas lacunt\S relativamente ao meu hu
milde nome, pois muito mo desvanecem as 
referencias de tão nota vel o1•gão. 

Mas, perguntarão: que tem. isto que ver 
com a a.cta 1 Tem muito, porque o Jm·nal do 
Comme,·cio, é com o orgão quo hoje se occupa 
·ospecia.lmonte dos assumptos que dizem re
speito á politiciL deste ou da.quelle Estado, 
o jornal que os collegas p1•ocuram ler, logo 
ao despertar. 

· Bom sei não tenho o direito de rocla.mar 
contra isto ; mas, como veiu a proposito, 
fallei no caso. 

Pode1•ia fazer outras reclamações sobre a 
acta ; mas, como ouço dizer que cs·tã.o in
scriptos dous distinctos oradores, no .expe
diente, vou deixar a. t1•ibuna, dada esta ex· 
plicação clara e precisa quanto basta, em
bol'a tenha collocado mal os pronomes e 
eommettido outras faltas proprias de quem 
gagueja a palavra que,sinccra no sentimento, 
vem do pensamento aos labios. 

Officios : 
Do S1•. 1° Sccret::trio do Sonado, de 20 do 

corrente, communicando que o S1•. Prodidonte 
da. H.epuhlica sa.nccio1wu a resolução do Con• 
greao Nacional, da qual envia um dos a,uto
gPaphos, abrindo o credito de 100:000$. ou1·o , 
para conclusão dos tm.bJ.lhos da. missã.o es
pecial encarreg.~cla. de trati1r da, questão de 
limites com a · Guyan<1 Inglcz~t.-liiteíra.da. 
Archh"c -se o n.utoól'<l}lho. 

Do mesmo senhor, de 21 do corrente, en
viando P. emenda do Senado . á pt•oposi(}ão 
desta Cam::tra, autorizando a concessão de um 
anno de licença, com os vencimentos da lei, 
ao medico de 4a clas.::c do exercito D1•. Al .. · 
fredo de Mello Mattos.-A' Comrnissão det 
Petições e Podei·es. 

Do mesmo senhor, de igual data, com
municando que o Senado approvou e nessa 
data enviou á sancção presidencial a pro
posição desta Camara autorizando a con
cessão ao telegraphista de 3a. classe da Es
trada do Ferro Central do Brazil Jacintho 
Hygino da Cruz, de seis mezes de licença, 
com ordenado, para tratamento de saude.
Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, enviando 
a emenda do Senado á proposição . desta Ca
mara, autorizando o Presidente da. Repu
bliea a conceder um anno de licença, com 
todos os vencimentos, ao chefe do secção da 
Direetoria Gora.l de Estatistic::t João Cancio 
da Silva, para. tt·atar de ~ma saude, onde 
lho convier.-A' Commissão da Petições e 
Poderes. 

D() mesmo senho1•, de igual data, com
municando que, nessa <lata, o Senado en
viou á sancção presidencial a resolução do 
Congresso Nacional autorizando o Governo 
a prorogar por um a.nno a licença em 
cujo goso se acha o amanuense do Tri
bunal Civil e Criminal Augusto Moreno de 
AlagKo.-Inteirada. ' 

Dada, portanto, ·esta explicação a V. Ex. 
e á Camat•a e tambem aos que leem, aguardo 
que os meus collegas venllam á tribuna, c, 
si sobrar tempo, direi o que ainda. pretendo 
pediraV.Ex., o quo,si não for possível 
bojo, faro i amanhã. 

Do Ministerio da Justiça e Negocias In
teriores, de .19 do corrente, transmittindo, 
devidamente sanccionados, dous dos respe
tívos aútographos concernentes a resoll:lção 
do Congresso Nacionai,-declarando ser appli
ca.vel a disposição do art. 1° do decreto 
n. 938, de 29 de dezembro de 1902, com 
referencia ao art. 59, ns. 1 e 3 da Consti
tuição, só nos casos do citado art. 59 ns.l e 
3.-lnteirada. Archive-se um dos autogra
phos, enviando-se o outro ao Senado. · · 

Tenho, pois, concluido, por ora. 

Em seguida e approvada a acta da sessão 
an te~eden te. ··· 

P~ssa·se ao expediente. 
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Requerimento do ex-sargento do exercito 
João Lucio de Castr->, pedindo a sua reforma 
no posto de alferes.-~A' Commissão de Ma
rinha e Guerr.1. 

O §I'", Teixeira de Sá-Sr. ~resi
dente, por incommodo de saude tenho de1xa(lo 
de comparecer ás sessões nestes ultit?os dias 
e ainda me acho um pouco anfraquecLdo. Mas 
vi hontem. na. secção telegeaphica do Jornal 
do Gomme1·cio um telegramma da Bahia. que 
passarei a ler: · . 

«Bahia 20-0 Dietrio da Bahia, de hoje, na 
secção «PequenaS Notas», pondera que o 
Deputado Teixeira de Sá, insistindo em llizér 
que o regulamento vigente do sello esta.doal 
da.qui contém disposição em conflict.o com a 
lei. federal de junho de 1899, se eatá tornando 
contum.az de affirma.ção de falsidade. 

Convida este Deputado a comi,ulsar o regu
lamento n. 50, de 31 de jfl.neiro de 1901 e a. 
mostrar o trecho, disposição ou tabella onde 
se aeham mencionados, entre os titulos sujei
tos ao sello estadoal, notas promissorias, 
lettras sobre terras e quaesquer outros.» 

Esta expressão-lettru.s sobre teeras-pa
rece dar a entender que o correspondente do 
Jorne.Z do Commercio, não sabe o que são 
Iettras de terra. 

Não dissimulo Sr. Presidente, que este 
telegramma, ou antes, que este grosseiro 
cartel de desatlo molestou-me. Pressuroso 
em defender-me, escrevi uma carta ao 
Jornal do Gommercio, para set• hoje publi
cada., carta em termos os ma.is cartazes em 
relac;ã.o ao Diario da Bahia. • · . 

O Jorna& a recebetl não declarando que só 
poderia publical·a entre os «apedidos», do 
que eu não faria. questão. Mas não a 
publicou. 

E' verdade,· Sr. Presidente, que eu, na. 
carta, não tinha usado do umas certas for
mulas convencionaes de cortezia : Rogo-vos 
a fineza. • •. J.lluito agradecerei . ao grande 
orgam, etc. 

Esqueci-me; esta.va apenas dominado pelo 
sentimento da defeza, não me lembrei disso ; 
até esqueci uma consideração necessaria á 
minha resposta que mandei depois ao Jornal 
em fórma de post scriptum. 

Esperava, Sr. Presidente, que o Jornal do 
Comme,.cio, que tinha editado o. accusação 
do Diario da Bahia, praticaria um acto de 
cavalheh•ismo, acceitando a defeza tão con
soa.nte aos seus costumes. Enganei-me. 

Por isso vejo-me na neces~ida.de de vir á 
tribuna renovar a fatigante questão do sello 
cansando a. paciencia. da Camara ( nao 
apoiados 1.; mas devo fazel-o, porque ~e \rata. 
de minha. defeza pessoal. 

Principio por declarar que acceito o couw 
ylte do Diario da Bahia, para. mostrar quails 

a.s incorrecções ou invasões do ··regulamento 
do sello da Bahia. na lei federal e depois a. 
disposição em que por esse regulamento se 
taxaram as notas promissorias e Iettras de 
terra. 

Para não me estender muito, farei u-ma. 
relacão das int1•ujices do regulamento da 
Bahia na esphera da lei federal, enume
rando-as. 

Já tivo occasião do_mostral-as, quando me 
coube a honra de raspondorao meu eminente 
amigo Sr. Augusto de Freitas, posto que 
em apreciação ·muito rapida, hoje fal·o-ei 
um pouco mais detidament3. 

São as seguintes as intrujices do regula.· 
mento da Bahia na lei federal: 

Primeiro- e vá isto ·por artigos- o re
gulamento bahiano sujeita a sello propor
cional as fianças prestadas em juizo estadual 
(a.rt. 3°), 

O regulamento federal sujeita. ao mesmo 
imposto as fianças,declarando expressamente: 
«ainda qu&J em juizo estadual». 

Segundo: o regulamento bahiano taxa. com 
sello proporcional o deposito judicial. O re· 
gulamento federal taxa com o mesmo sello 
o depJsito feito em juizo estadual, dizendo: 
&ermos de fiança e outros quaesquer e a 
fiança. é um facto jurídico da mesma classe 
que o deposito. 

Terceiro: o regulamento bahiano sujeita. 
ao sello estadual o casamento civil celebrado 
fóra da sala das audien01as. 

Até o casamento civil, o a.cto de ·sua cele
bração! Está na tabella B §5° n. 3. 

Quarto: Obse,·vaçl!o á tabolla B do ragu· 
lamento bahiaoo: «Todos os papeis proces
sados pe1·ante us autoridades do E81iado pa· 
garão o sello da União, qua.ndo essas au'to· 
ríuades fuoccionarem em virtu,fe. de requi
s.ção de orgãos da justlQJ. federal. 

Dahi se vê que o regulamento exclue o 
seno federal de todos os papeis 9roce~sa.dos 
perante as autoridades esta.duaes, admit
tindo-o sómente quando elles houverem de 
procede.r em virtude de req ui::~ição de orgãos 
da JustiQa FeJeral, ainda que se trate, por 
ex~mplo, do casamento civil. · 

Em quinto logar : o regulamento ba.hiano 
sujei ta ao sello proporcional do Estado todos 
os contractos com·as repartições publicas es
tadoaea de preços_ certus ou de-prestações. 

Na primeira hypothese, de preço certo, o 
sello é calculado conforme o valor do con
tra.cto, na segunda conforme as prestações 
de pagamento. 

Em sexto loga.r, o regulameu to manda. 
sujeitar ao sello fixo o reconhecimento de 
tlrma.s nas procurações. 

O reconhecimento de firmas nas proeura· 
ções, Sr. Presidente, si é exigido como ao
lemnidade externa para que o instrumento 
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tenha validade é ma teria exclusiva do direito Contumaz de falsidade, induz a idéa de 
substantivo. mâ fé, dé' perversão de animo, em faltar a 

Não preciso ler a.s disposições da lei e do verdade. 
Regulamento Federal, determinando que Essa injuria eu desprezo; o Diario da Ba-
sempre que o acto for regido 'POr. disposição Ma engula o que · vo~itou. (llfuito bem ! ) 
federal. o sello deve ser o da. União. 

Já vê V. Ex. Sr. Presidente, qua em todos O ~!h•. Galdino Loreto-Sr. Pre-
esses actos o Regulamento bahiano invadiu dente, um topico da mensagem do Presidente 
a seu gosto a esphera do sello federal. do Espirito Santo, destacado e transcripto no 
- Passo agora a indicar a disposição ou o Jornal do Comrnercio, tem dado logar a inter .. 

trecho (como propõe o Dim·io do. Bahia) do pretação a que absolutamente ella não se 
Regulamento onde estão aninhadas as notas presta, attribuindo-se a-S. Ex. intenções que 
promissorias e lettras de terra. não se pódem deduzir dos termos da sua 

Diz o Regulamento que os contractos, ti- mensagem. 
tulos, ou outros papeis, quando juntos como Aos commentarios do Jornal do Oomrnercio 
documentos á petições ou autos, ficam sejneí. eu.dei a resposta que me pareceu conve-
tos aosello fixo. . . _ niente em uma das uleimas sessões. 

Convém ·notar que os arts. 42 e 43 do Outros commentarios têm vindo, e ainda 
mesmo regulamento isentam do sello pro- hontem a Tribttna dava um editorial, com o 

· porciona.l os pa.peis sujeitos a esse sello pela titulo:-.Mensagem Guerreira. 
lei federal, e isentam do sello fixo os papeis Hoje O Paiz . ainda sé occupa com essa 
sujeitos a esse sello pela mesma lei. · . mensagem e de um modo extrema.mente in-

Isto não quer dizer que um exclua. o outro. justo e violento para com o illustre presi
De modo que, o titulo que tenha pagó o donte do Espil'ito Santo. 

sello proporcional federal. segundo 0 Regula- São ess:ts int.erpretaçõos, Sr. Presidente, 
d:tdas a um trecho da mensagem, quo não 

mento da Bahia., póde estar sujeito ao sello traduzia 0 pensamento de s. Ex., sinão de 
fixo estadual ; e é o que acontece com as let· _conformidade com os períodos que se lhe se· 
tras de terra e notas promi.ssorias. b · 

Lettras de terra. e notas promissorias são guiam, são esses commentarios que me o l'I· 
titulos de diYida, titulas de contracto ,· e si gama. vir, ainda uma vez, cccupar a at-

tenção da Ca.mara. 
todos os contractos e títulos, como diz oRe- 0 que diz 0 topi:co da mensagem do presi-
gulamento bahiano, pagam sello fixo, as let· d't 
trai\~ ta.rribem hão de pagar, forçosumeute, dente do Espírito S~oto é o que se tem 1 o 

muitas vezes no Congresso o na imprensa., a 
porquA não ha. excepção a respeito deUas. proposíto de diversas questões que se teem 

Sr. Presidente, mesmo em pleno vigor da suscitado. 
lei federal, na Bahia, as Iettras de terra e Quando se trata de reclamações estra.ngei
notas promissorias pagavam o sello propor- l'as, tem-se dito muitas vezes, aqui 0 fóra. 
cional do Estado. da.qui, que ellas são a.ttendidas, sãll conside· 

Vou provai-o. . ra.llas com uma. benevolencia com itue não se 
A lei de . orçamento da. receita ·da. Ba- costumam tratar os nogocios em que são in

hia., n. 408, do 20 de setembro de 1900, teressados os cidadãos brazileiros. Essa ac
para o exercício de 1001, no art. 6° § 5°, cusação se tem f0lto sempre, uma e muitas 
mandou arrecadar o sello na fórma do Regu- vezes. 
lamento do Estado, de 3 de rnarço ue 1896; do Foi a esse modo desigual de trata.r as ques
maneira que ainda depois da 1990, até á ex- tõas que o presidente do Espírito Santo, 
ecução do novo regulamento de 1891 letra~ usando de uma linguagem fra.nca. de uma. 
de terra e notas promisso.rias,contra a dispo- franqueza que aprouve á Tribuna qualift.car 
sição da lei federal, pagavam na Bahia o sello de rude, aHudiu na sua mensagem. 
proporcional, çá va sans dire sem conflícto ; Alguns jornaes, e muita gente, tendo lido _ 
porque a lei federal já. em execução dispunha. :tpenas o to pico publicado no Jornal do Com
que estos títtilos deviam pagar seJlo federal, mercio e não tendo conhecimento exa.cto de 
ao passo que o Regulamento do Estado, em toda a mem;agem do fllustra presidente do 
vigor, de 1896, mandava. ar.recada.r este sello Espírito Santo, attribuiram intenções muito 
para o Estado. E, creio que o Regulamento outras, que não a. que se reconhece lanJo a. 
de 21 da ,janeiro de 1891 só entrou em exe· mensagem de S. Ex. _ 
cução depois da lei ba.hiana. n .. 445, de 9 de O proprio O Paiz começa. o seu ediwrial 
setembro de 1901. nestes termos: -

Deste modo, Sr. Presidente, tenho da.do as «Referiram os jornaes que o Sr. governa.· 
razões por que não me considero contumaz dor do Espírito Sa.nto, alludindo na. mensa
emam.rma.ções de falsidades, como por seus gem com que abriu a sessã.o dJ Congresso, ao 
costumes me qualitlcou o Diario da Bahia. confiicto suscitado com o Governo da. União, 
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:t proposito da posse dos terrenos de mttri- exportação do areias do Estado do E~pirito 
nha onde existem depositas de monazite, de- Santo, ao mesmo tempo que esta exportação 
clara. que o Est~ulo só havia 8ido victima era pormittida no Estado úa Bahia. 
dessas violencias, porquo não dispunha de Só depois de algum tempo, de longas, de· 
soldados quo contl'a.puzesse aos da União, mor•ada.s e fa.stidlosas negodaçõos, conseguiu 
Semelhante declaração causou, como era na- o Estado do Espirito Santo fazer a expor· 
tJ.Iral, o maior espanto em todos os espíritos: ta.ção de areias, ainda. no tempo do govemo 

· só por si, ella. é uma sugge-sti va demonstra- do Sr • .Campos Salles. 
ção da. incapacidade desso governador para Posteriormente, o g.:>verno do EsplritQ. 
apprehender o mecanismo do rcgimen fe- Sànto contractou a. exploração das areia.s 
dcrativo». - com o Sr. Gordon, o mesmo que explora as 

.E não ficou nist:) 0 que d:sso 0 Pat.z. areias monazíticas do Estado da Bahh. 
Accrescenta.: Este senhor continúa. a fa,zeL' a exportação 

« o pi•otesto vio1cnto 0 brutal do rrover· das aroias da. Bahia e a ello na.cta prejudica 
~ que a · União prohiba; a. exportação das do 

nado1• úo Espírito Santo deixa;.. nos a impres· Espírito Santo : isto llle é iodifferento, desde 
~ão de que essa. autot•ida.dc se reputa um t d · · 'd 
soberano, podendo tratar de ÍoO"ua.l para iaual que em gran . es e inesgotn.vei~ JaZI as no 

~ Kstado da Bn.hia.. · 
a União, cuja. affronta. é coagido a supportar Assim, prohibiodo a exportação de areias 
simplesmente porque ella t~husa. da sua. fra· do Estado do Espirito _Santo, a União não 
queza : colloca-se (Jtlando muito na posição prejudica 0 americano Gol•don : pr.>judica. 
do sobo:·ano mediatisado, ospocio de grão- apenas aquelle Estado. 
duque, cujas relações com o soberano em Não fica nisto, porem. o Espirlto san· 
titulo fossem· de primo e amigo.» t 

sr. Presidente, o Paiz não leu a men- to estava fazendo a expol' ação de areias, 
t d . quando entE'ndeu a União do contractar a 

sagem do preslden ° do Estu. 0 do Espirito exploração dessas areias, mandando, como 
Santo; rQfel'e-se apenas a.o topico tl·anBcripto prcliminw, fazer a demarcação dos terrenos 
pelo Jm·rwl do Commal·cio • ue marinhas e começando exactamente pelos 

Ora, a mensagem do. presidente do Estado do Espírito Santo, que é o pequeno. 
do Espirito Santo diz i~to: Uma commissão foi nomeada pelo go-

«Continila o J<:stu.úo a solft•or o enorme Pl'O· vm·no <lo Espirito Santo, para que a. de
juizo do rendimento quo lho é devido pelo marcação se 1izesse de comrnum accordo com 
imposto sobre as areias monazíticas, o do a commissão nomeada pelo Governo da. 
quo a União so assonhoi'•lOU, com o mesmo União. · As duas commissõcs não se entende· 
direito do leão sobl'O o cordeiro do quo nos l'am e o pt•esidento do Esplrito Santó, na. sua. 
l'a.lla n. fu.lmla. · Somos pequenos; nã.o temos mensagem, dil·o porque. 
:~oldados pat·a luctar cont1•a os della, e por Tendo os govot>nos do Espírito Santo e da 
isso nossos direitos são conculcados. Acima, Bahia. p1•oposto uma acção de reinvidicação 
porém, de prcstiglu a du. fol'QI.L do g1•ande dos terrenos de marinhos, assim como uma 
contra o pequeno está u. lei lp.lo nos protege relativa á demarcação desses . terrenos foi 
e quo tem no Supt•cmo 1'1•ihunn.l do Justiça proposta pelo Espirito Santo, e~tav3. a ques
sacerdotcs multo idoneos e muito dignos.» tão neste pé quando o Governo da. União cha-

S. Ex. mostra conflal' na. decisão do Su· mou concurrentcs pat>a contractar a explo
-nremo Tribunal Fet\eral ; s~ Ex. não pensa, ·yaçã.o 'las areias do Espírito Su.nto. 
J.' b d ... O advogado do Estado usou de meios ju- . 
nem podia pcn.:ttr, é em cvcl', em recorrer díciacs para impedir este contracto, alle· 
a outros processos que não os processos que t d b · · 
a Constituição garante a todos os Estados. gando que se ratava e ens litlg10sos. 

sr. President3, si h a; ou não razão pa.ra A União, porque dispõe da força, não 
queixa do presidente do ·Estado do Espirito attendeu a esses meios judiciaes, continuou 
santo.- pórl.o·sJ verificar dos antecedentes por diante, fez o contra.cto, e está realizando 
da. questão. a explc.ração das areias pelo seu preposto, o 

contractante Sr. Mam·icio Isl'aelson. 
Não se trata do uma queixa contra. o · Go· _ Esta.~ a situã.ção. A União não esperou 

verno actual exclusivamente. a solução do pleito que peude da decisão dos 
A União, nesta quostão de terrenos de ma· tribunaes, a União agiu por sua conta e a 

rinh::., tem tido :uma. attitude unica., pode-só despeito dos recursos judiciaes de que se 
dizer, desde que se pl?omulgou. a. Consti· lançou mão para impedir esse contracto 
tuição da. Republica. sobre bons litigiosos • 

. A principio foi uma lei chamando para. a Pergunto, po1• consequancla.: de que di· 
União os fóros o la.udemíos de tert•enos de rei to usou a União sinio do da força 1 
marinha. Posteriormente, no governo do Sr. Presidente, declaro-me réo da. mesmll. 
Sr. Camp.:.>s Salles,cllegou-se a. p1•ohibír a incapacidade de que se accusa o presidente 
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-do' Espirito Santo, dessa. incapacida.da de 
comprehender o mecanismo desta Republica 
Federativa, de accordo com as novas dou
. trinas que se quer fazer prevalecer. 

e a Constituição lhe traçaram. O que se quer 
é que a União dicte a. léi que lhe apraz no 
momento . 

Um dia, é o Estado de S. Paulo, por uma. 
iiei, õeclara.ndo que o imposto sobre dividen
dos é exclusivo do.s Estado~ ; outro dia., são 
Estados que propõem contra. a União urna 
acçã.o para. reivindicar os terrenos de ma
rinha. ; outro dia, é a questão do direito de 
tributal~ o sello. que é contestado á União 
:por varios Estados; outro dia, posso accres
centai•, é o. Dist1•icto Federal disputando á 
União o direito de tributar a .exportação tlos 
seufi productos. ·E a tudo isto como responde 
a União~ Responde continuando a exercer 
:aquillo que ella julga. ser seu direito, sim
plesmente porque tem força para. fí.\zel·o. 

Hoje, para compl•ehende1• bem o meca
nismo desta Republica Federativa, . parece 
que é . preciso reconhecer e proclamar que os 
Estados só têm os direitos que a Constituicão 
lhes garantiu, emquanto <\ União entender 
que deve reepeital-os. 

Esta, Sr. Presidente, é a. nova tbeoria, é a 
theoria qno se está pregando todos os 
dias, com a qual não me posso conformar e 
com a qual confoi·mam-se os Es.ta.los, não só· 
o Espirito Santo, que nesta. questão â.e areias 
é ex:achmante o que mais tem soffrido, mas 
todos os E:)tados que estão a ret}lamar contra 
as usurpações da União, porque . outra cousa 
não lhes resta a fazer. 

Houve na Constituição uma partilha dos 
bens nacionaesentre a União e os Estados. Em 
a•elaQão a. pl'oprios nacionaes, Sr. Pre;,idente, 
V. Ex. bem vê que ainda. não foipossivel ob
ter que a União entregue aos Estados aquillo 
que a Cons&ituição dispoz que lhes fosse en· 
tregue. 

E esta, doutrina, Sr. Presidente, tem ad
quirido fóros de cidade, desde que a União, 
obrigada pelas despezas e pelas necessidades, 
teve . de fazer o funding·loan. · 

Accusam as Estados de manterem o1•gani· 
sações luxuosas. 

O que a União tom feito om relacão a essa 
partilha., lembra-mo bem a fabulâ do leão 
.que se n.ssociou com outros animaes, em uma. 
-caçada. Feita a presa, dividiu-a. o leão em 
quatro partes c disse: a primeira ca.be-me 
como socio desta empreza, a segunda. me 
toca. porque sou o mais forte, a terceira me 
pertence porque sou o roi dos animaes e, quan
to á quarta., quem tiver a coragem que Ia.nce 
mão della.. 

Ora; é justamente isto o que so dá. entre 
a Unjão e oH Estados toda vez que cUa. o 
quer ; porque a. verdade é esta: quando se 
trata da. ·colUsão de interessos outro a União 
e os Estados,· a. União não se subot•dina. ás 
. normas do dil•ei to. E eu digo a V. Ex., Sr. 
Presidente, que, si é incapacidade consi· 
uerar a União como pessoa. juridica, e a 
respeito de bons patrimoniaes, como se. en· 
tendeu os teri•enos de marinha, conside1•a.l·a 
egual aos Estados como pessoas jurídicas 
que ta.mbem sã;o, essa incapacidade para 
comprehender este rogimen, não a.tfecta só o 
pre$idente do Esta.clo do Espirito Santo, tam
bem a sente o humilde orador. E declaro~ me 
il!_lpenitente nesta. questão, pois que ainda. 
nao pude comprehender que a União, como 
pessoa . jurídica., possa apoderar-se da pro
pried'.tle dos Estados, quo têm, pelo menos, 
ga.ran t.ia egual á dos cidadãos, sem prévia 
·indemnízação. -

Agot•a, St·. Presidente, o que se quer é 
isto: é que a Uniã.o,por ieso quo tom a força 
o ninguem lhe póde ir as mãos, pos,ia a pro· 
veita.t•·se da. propriedade dos Estados, som 
dar.Ihes uma. satisfação, sem Sllbmetter-se a. 
:nenhuma das normas jurídicas que o dil·eito 

Mas isto não é ve1•dade. Os Estados não 
têm organisaQões luxuosa.s, e em relação ao 
Espirito Santo, eu posso decla.rar que a. sua 
organisaç·ão é por demais modesta, e não é 
possível mesmo imagina.l-a ma.is modesta. 

O Sr. PaEsro ENTe-Previno as nob1•e Depu
bdo que a. hor<\ ostit, findtt ,_ 

0 SR. GALDINO LoRl!:TO- Eu attendo á 
obsm•vação de V. Ex., p1•ocisando de dous 
minutos para tet•minar. 

Dizem que os Estados estão 1•icos. 
Porque se diz isso, St·. Presidente 1 
Porque a receita. dos Estados triplic&u ; 

ma.s triplicou tambem a da. União: o orça
mento da União não é mais o orçamento do 
Imperio; o ultimo ot•çamento do Imperío, fi • 
xa.va em cento e tantos mil contos a receita; 
hoje eHa é do trezentos e tantos m·l conií~s. 

Ora., Sr. Presidente, os Estudos passa1•a.m 
a tel' maiores encargos; entregou-se-lhes o 
serviço de immigração c colonisaQão, o ser
viço da justiça, e outros o, para occorrer a 
todos ellcs, o que é que se lhes d~u ~ . 

V. Ex. em vão percorrerá a lista dos 1m• 
postos exclusivos dos Estados, para. achar 
nelles recursos sufticientes para oceorrer a. 
todos as despezas que a.co.rretam taes encar
gos. 

Nestas condições, Sr. Presidente, e já que 
não é possível estender-me nas allegações 
que tenho a fazer, já que a. hora. está. dada., 
vou concl'* convencido de haver demons· 
tra.do quão injustas são as accusações feitas 
ao Presidente do Espiranto Santo, que mani
festa na. suamensagdm a inteira confianca no 
t1•iumpho do direito, entregue á decisão d.os 
illustre membros !.lo Supremo Tribunal de· 
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Justiça, de cujo caracter, de cuja _ isenção, Augusto de Vasconcellos, Astolpho Dutra, 
décuja integridades. Ex. faz o mais alto Bernardo de -Faria, Camillo Soares Filhot . 
conceitó. (muito bern!) Carvalho Britto; Camilo ·-Prates, Costa Ju-

O Sr. Neiva (pela ordem)- Sr. Pre
sidente, pedi a palavra pela. ordem para 
dizer a V, Ex. que, achando-se ausente o 
Sr. Deputado Malta., membro da Commissão 
de Fazenda. e Industria, faz-se necessaria a 
sua. substituição. e é o que peço a V. Ex. 
na qualidade de presidente dessa com-
missao. -

.O Sr., Presidente- Nomeio para 
substituir o Sr. Francisco· Malta na Com
missão de Fazenda e Industrias o Sr. Do
mingues do Castro. 

.Comparecem mais os _ Srs. AureÍió Amo
rim, Passos Miranda, Arthur Lemos, Carlos 
de Novaes, Rogerio·de ·.Miranda, In di o do Bra
zil, Urbano Santos, Christino Cruz, Ray
mundo Arthur, João Gayoso, B.ezerril Fonte
nelle, Virgi1io Brlgido. Tha.ma.z Cavalcanti, 
Francisco Sá, Frederico Borges, João Lopes, 
Eduardo Studart, Sergio Saboya., Eloy de 
Souza, Trindade, Abdon Milanez, José Mar-
cellino, Pereira de Lyra, Esmeraldino Ban
reira, Moreira. Alves, Estacio Coimbra, Pedro 
Pernambuco, Castro Rebello; Tosta, Bu1cão 
Vianna, Felix . Gaspar, . Eugenio Tourinho, 
Eduardo Ramos, Rodrigues Saldanha, José 
Mopjardim, Heredia de Sá, Nelson de Vascon
cellos, Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Erico 
Coelho, Fidelis Alves, João Baptista, Beli
zario de Souza, Henrique Borges, Francisco 
Veiga., Viriato - ~ascarenhlls, Ribeiro Jun
quetra., Lamounier Godotredo, Calogeras, Sa
oino Barrozo, Olyntho Ribeiro, Amaral Ce
sar, Ferreira Braga, José Lobo, Costa. Netto, 
Benedicto de Souza, Soares dos Santos, Ger· 
mano Hasslocher, Riva.davir Correia, Vioto· 
rino Monteiro, · Díogo Fortuna. e Homem de 
Carvalho. 
. Dei1am ·de comparecer ,em causa parti-o 

c1pada, os S1·s. Paula. Guimarães, Raymundo 
Nery, . Antonio Bastos, Guedelba Mourão, 
Pereira Reis, Paula e Silva, Arthur Orlando 
Epaminon(!as Gracindo, Felisbello · Freire, 
Leovigildo Filgueiras' Vergne de Abreu, Ro· 
drigues Lima, Tolentino dos Santos, Marco
Uno Moura., Bezama.t, Julio Santos, Cruvello 
Cavalcanti, João Luiz, Penido Filho, Francisco 
Bernardino, Antonio Zacarias, Manoel Ful-
18Dcio, Lindolpho Caetano, Padua. Rezende t 
Jesuino Cardoso, Fernando Prestes, Alvaro de 
Carvalho, Azevedo Marques, Candido de 
Abreu Luiz Gualberto, Angelo Pinheiro, Cal
afano do Nasoimonto, Vetpaslano de Al· 
buquerque e Campos Ca.rtter. 

B sem CMlSO. os Sra. Joaé Euzeblo, Wa.lfredo 
Leal, João Vieira, RaymUildo de Miranda, 

nior, Francisco Malta, Jumes Darcy e Al-
fredo Varela. · -

~ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente- Achando-se 
sobre a mesa o projecto n. 198, de 1904, for
mulado pela. Commissã.o de Constituição, . 
Legislação e Justiça, prorogando a presente 
sessão legislativa. até 1 de novembro do cor
rento _ anuo, e -· sendo materià urgente, vou 
submettel-o immediatamente â discussão .. 
Está em discussão. (Pausa.) 

Em seguida, é posto a votós e approvado -· 
em discusssão unica o seguinte 

PROJECTO 

N. 198- 1904 

p,;oroga até i de novembro do" co1·~·ente anno ·-
a actual sess{{o legislativa -· 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. E' novamente prorogada, 

até o dia 1 da novembro ao corrente a.nno, . 
a actual sessão legislativa.. 

O Sr. Brieto Filho (pela m·dem)- · 
Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem 
para requerer a V. Ex. que mande proceder 
â verificação da votação ; e assim procedo, 
porque se t,rata de uma proposta importante,. 
qual aquella que proroga os nossos traba~ · 
lhos. 

Sou o primeil•o a. reconhecer que ha nu· · 
mero na. Casa; como, porém, dentro em 
pouco vamos votal' o projecto que ostabe· 
lece a vaccinação e revaccinação obrigato
rias em toda a Republica., eu desejo que 
desde .logo se possa verificar a grande pre- · 
sença. dos senhores Do pu tados neste recinto, . 
por motivo da medida que estabelece a obri- · 
gatoriedade. · 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se -
terem votado ·a favor do projecto n. 198, 
de 1904, prorogando a actua.l sessão legis
lativa, 143 . Srs. Deputados e contra 2; . 
totalt 145. - _ 

O Sr. Presidente -O projecto
vae ser en via;do ao ~enado. 

Posto a votos, é approvado em 2• dis-· 
cussão o seguinte artigo · uni co do 

PROJECTO 

N. 185-1904 
O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico, Fica o Poder Executivo au

torizado a. abrir a.o Ministerio da, Fazeuda o. 
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credito extraordiriario de 51$849, ouro, e 
604:394$945, papel, para effectuar o paga· 
manto das dividas de exercícios findos con
stantes da relação seguinte : 

Ouro Papel 

M inisterio da Fazenda 171: 78!)$592 
~ »Marinha. 157:783$988 
» »Viação.. 140:899$307 
» » Guer1•a. 105:5:16$905 

- » » Justiça.. 26:956$983 
» do Exterior 51$849 . I :428$170 

revogada:; as disposições em contrariõ. · 

O Sr .. Alencar Gui01arães 
(1° Secretario) requer e obtem dispensa de 
interstício, para o projecto n. 185, de 1904; 
ser dado para. ordem do dia de amanhã. _· 

) 
O Sr. Bricio Filho (pela ordem 

- Sr. Presidente, a dispensa · de int~rsticio 
pedida pelo illustre representantH do Paraná, 
digno I o Secretario da Camara, foi para o 
projecto n. 185, de 1904, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Ministerio da Fa
zenda o credito extraordinario de 51$849, 
ouro, e 604:394$955, papel, para effectuar o 
pagamento das dividas a·e exercícios findos 
relativas aos varias ministerios? 

0 SR.. PRESIDENTE - Foi. 

O Sr. "Wenceslau Braz (para · 
encaminhar a votação)- Sr. Presidente, a 
alguns collegas se afigurou que se devia g.ar · 
praferencia ao substitutivo apresentado pelo 
meu bom•ado collega e amigo; representante 
de Sergipe, pelo facto de constar desse . sub
stitutivo a acceitaçãrr do attestado_medico 
como prova da vaccinação e revaccina.ção. 
- Devo declarar á Casa que a mau vêr esta 
acceitação resalta cbramente do projecto · 
do Senado. (Apoiados, niío apoiados e apartes.) 

Além disto, o pal'ecer da commissão ê 
expresso. -

O SR. BRICio FILHO - Não votamos pa~ · 
recer . ( Trocam-~e muitos out~·os apartes.) 

o SR. vVENCESLAU BRAZ- Estou, alêm 
disso, ·competentemente autorizado a de
clarar que, si o projecto fôr convertido em 
lei, o regulamento que deverá ser expedido 
para sua execução obedcerâ ás idêas externa
das no p::n:ece1• da Commissão de Saude · 
Publica. 

Portanto, quem . guizer se vaccinar com 
medico de sua confiança · poderá fazel~o._ 
(Apa1·tes.) . -

O at1.estado será acceito como prova cabal, 
e nestas condições, não acho razão para a 
preferoncia, contra a qual votarei. 

O Sr. Bricio Filho (pm·a enca-
0 SR. BRICIO FILHO- Bem; vejo.perfei- minhar a -uotação)-Sr. Presidente, o facto 

tamente que ha numero na Casa, mas veri· de ser infenso ao projecto de obrigatoriedade 
:fiquei que, ao consultar V. Ex. si a Casa da vaccina leva-me a encaminhar a vo
concordava na dispensa de intersticio, quasi tação. 
todos os Srs. Deputados ficaram sentados. UM: SR. DEPUTADO-Não está em discussão 

VozEs-Oh! 

O SR.. BRJCIO FILHO - RPqueiro, por ieso, 
verificação da votação, compromGttendo-mea 
votar a favor da dispensa pedida. 

Pl·ocedendo-se á verificação, . reconhece-se 
que votaram a favor do requerimento 149 
Srs. Deputados e con t1•a 1 ; total, 150. ,. 

O Sr. Presidente- Vou pôr a 
votos o projecto n. 121, de 1904, vindo do 
Senado, o qual tem parecer favo1•avel da 
commissã.o. · 

Existem, além do varias emendas, dous 
projectos sub::ititutivos, um do Sr, Erico 
. Coelho e outro do Sr. Rodrigues Dot•ia. · 

Sal v o reclamação, porei em votação em 
primeiro Jogar o projecto que -traz ·o pa
recer da commissãQ. Si este for approvado, 
cónsiderarei projudicados os dous substitu
tivos e passarei á votação das emendas. 

O Sr. Rodrigues Doria (pela 
o,-dem) pede que se consulte á Casa. si con
sente em dar preferencia na votaçio ao sub-
stitutivo que apresentou. · 

Vol, Y 

a vaccina, 
0 SR. BRICIO FILHO- Estou respondendo 

ás considArações do Sr. Wence~láo Braz, 
que se apoiou no· art. 208 do Regimento, que 
permitte que, no momento de se votar, seja 
encaminhada a votação. 

0 SR. LAMOUNIER GODOFREDo-Aqui, sob 
o pretexto de se encaminhar a votação, dis
cutem-se o parecer e o projecto. 

O SR. BRICIO Fitno-Essa censm•a vae na· 
turalmente ao leader, que se prevaleceu da 
disposição do Regimento para. fallar. 

Elle que responda a. V. Ex: • 

O Sr. Presiden-te-O nobre Depu
tado me permitta uma observação . para · a 
boa regularidade dos nossos trab'alhos. A 
palavra para. encaminhar a votação só póde 
ser usada nos termos precisos do art. 208 do 
nosso Re~imonto Interno, o qual diz o se- -
guinte: {lê). · 

A Mesa, fiel guarda do Regimento, está. 
disposta a fazer cumprir rigorosamente · esta . 
disposição .• 

56 .. 
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0 SR. BRICIO FILH<J-Eis ahi um ponto 
·-em. que a Mesa e o ora.dor estã'.l de accordo. 

0 SR. PRESIDENTE-Estimo muito. 

0 SR. · BRICIO FILHO-Já. discuti,~Sl' •. Pre
--sidon~e, . em 2a. discussão; pretendo discutir 
,..,ainda. em ga este projecto. 

Agora venbo ·simptesmcnte encaminhar a 
votação; com o mesmo direito com que o fe~ 
-o represental\te de Minas. Venho, até, res
ponder a algumas considet•ações que S. Ex . 

• cxpendeu, que a l\fesa consentiu • que fossem 
exteraa.das, e consentiu muito bem, porque 
elle · tinha a seu favol' a disp:)sição regi· 
mentaL 

Des(le que se pediu preferencia para o 
·-substitutivo do Sr. Rodrigues Doria, devo 
dizer a V. Ex. c á Casa que, infenso, como 
sou, á obrigatoriedade da vaccina, serei, 

. não só contra o suhst.itutivo, como contra-o 
projecto. Si tives::!e forçosamente de acceitar 
uma ou outra das du.as medidas, eu accei
~taria o subs~itutivo porque · é muito mais 
brando, porque faz, entre outr~s concessões, 
a de qualquer cidadão podc1• ser vaccinado 
pelo medico de sua confianca.. 

O illust1•ado leade,· declarou que o facto 
do projecto e~tar concebido nos termos em 

.. que o .vamos votr..r, não impede que ca1a 
·.um se vaccine com o medico · .. de sua con· 
tla.nça. Desejo que se examine um por um 
dos artigos do projecto e quero que se me 
diga onde está essa faculdade. 

misso. Quero fallar do isolamento, · proposto 
pelo Deputado · Barbosa Lima. 

O Sn. MELLO MATTOS 7 Foi cumprido. 
. 0 SR. BRICIO FILIIO-Ainda mais, Sr. Pre· 
sidente, não votámos em o -anno 'passado a 
ohri.gatoriedade de qua.lquer vaccína.; entre· ... 
tanto, ha nm caso em que a vaccinação é 
obrigatoria pelo .1'egulamento sanitario: é o 
caso em que o doonto esteja atacado de 
peste. - . 

Vê V. -Ex. que não foram · cumpridas as 
promessas aqui feit ;J;s. 

O Sr. Oswaldo Cruz, com a vontade ferrea 
que .o caractel'iza, ·traçara o regulamento e 
este será acl!eito. Elle levará .ao ministro 
em ·uma das mãos o regulamento e naoutm 
a sua demissão~ 

0 SR. MELLO MATTOS ....:.. Isso é impossível. 
D SR. '\VENCESLÁO BnAz -:- V. Ex. faz in· 

justiça ao Sr. Oswaldo Cruz e ao Governo. 
0 SR. BRICIO FILHO-E' pol' isto, Sr. Pre~. 

sidente, que, embora ce1•to da sinceriedade 
do collega, embora sabendo que S. Ex. 
faz convictamente a ofilrmaçã.o da tribuna ... 

0 SR. WENSCESLÁO BRAz-Tenho absoluta 
certesa. 

:o Srt. 'WENCESLÁO- BRAZ-DÕsde quo os at· 
.testados medicos sejam acêeitos, é claro que 

· póle se vaccinar com quem quizor. 
0 SR. BRICIO FILHO- Diz S. Ex. que ga· 

rante que isto ha do fazer parte da regula
mentação, mas eu peço permissão para. não 
Jevar en.linha.de conta a garantia de S.Ex. 
Não é que S. Ex • . não me mereça muito; 
S. Ex:. merece muito de todos nós. 

0 SR. BR.ICIO FILUO-... pois é preciso não 
conhecei-o para ,julgar que não se pronuncia 
armado de ~onvicção (apoiados), é por isto, 
dizia, que eu, de accorilo com os preced_en· 
tos, por ver como as co usas se teem passàdo, 
por ver como fbi desrespeitada. a. lei ·que 
votámos aqui, por ver como impera sem re· 
stricções e sem limitas a vontade do Sl'. Os· 
waldo Cruz, é por i.sso que tenho receio de 
que a mediúa não seja incluida ila regula~ 
mentaÇão. · 

Praza aos céos que, daqui a. algum tempo, 
si eu ainda for vivo, não tenha de chamal' 
a attenção do nobre representante de Minas, 
para que S. Ex. vejn. com quanta descooside· 
ração foi t1•atada a sua palavra, ·a afirma
ção que fez de boa fé ! ( L1poiadas.) 

Estou certo de que S • Ex. , quando fez esta 
declm•acão, actuou na persuasão de que sua 

·palavra será mantida. Quem, entretanto, 
nos garante que isto se dará~ 

Em o anno passado o nobre Deputado pelo E' por isso que, repito, certo embora da. 
sinceriedade de S. Ex., peço licença :para. di· 
vergir, para nã.o acreiitar que na lei figure 
a medida. (llluito bem, muito ~em.) 

Dist-ricto Federal, ó S1•. Mello Mattos,. pro
. metteu muita cousae elle mesmo passou pelo 
· dosgosto de ·ver que o regulamento conhe· 
·-cido sob a -denomi~t:tção de «Codigo de Tor· 0 Sr. Ba1•bo&a. Lima_ Pêço a 
turas» não só não traduziu aquillo que o Con· · · 
gresso votou, como não respeitou os compro- palavra. • 
...missos tomados por S. Ex. 0 Sr. Presldent.e _Para enca· 

O Sn.. MBLr.o M.\TTOS -Tenha a bondade minhar a votação 1 
'de cit~ alguns ~xemplos de promessas quo o SR. BARBOSA LIMA- Para énca.minhil.l" 
.fiz e na.o cumpr1. a. vot:\ção nos mesmos · te1•mos em que o fez 

O SR. BRxcxo .. FILHO - Não me refiro a o Ulustre leadtw. <. 

V. Ex. O que disae foi que V. Ex • . prometteu O Sa. PRl~SIDENTE- Tem a palavra. o 
"'~ o l'egulamento não manteve o compro-n:>lJl•eDJputa.do, plt'a onc~minhar a. vota.çã.o. 
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O Sr. Bn.rbosa Lima (pm·a e~lca
MÜihm· a vottiçtro) ('):_..Sr. Prosldente, com
promisSJ furmal, tomado com · a mesma fé 
·com que o fez o honrado Deputado por Mi
na.s Geraos, leader da maioria no momento 
:presente, foi aquelle que tomou o anno pas
sado para com a Cama.ra. dos Deputados o H
lustre representante da. C<.tpit:tl Federal, S1·. 
Mello Mattos. ~ 

um projecto que seria, neste caso, ocioso, 
decretando a. obrigatoriedade dessa mesma 
vaccin:1ção. (Muito bem.) 

O quo foi approvado, eliminando-se das 
diver}:;as autorlzaçõas a que dizia respeito á 
obrigatoriedade da vaccinaçã.oanti-v:.triolica. 
f'ui isto: que a. Catnal'a nã.o dava, dando 
aqm~llas diversn.s autorizações, a da obri
ga,toriedade da vaccinação · anti-variolica. · 

0 SR. MELLO MATTOS -Qual O compro
misso~ V. Ex. tenha a bondade de dizer 
claram!mte. 

(Apoiados. ) .· .. · 
Pois bem, a. Ca.mara. não dando, o Go

verno o .decretou sob a. fórma.- de regula
mento ! E ps compromissos tomados da mais 

O:SH.. BAR.BOSA LIMA --Estou começando. completa boa fé pelo illustre Deputado não 
,.ACamara recuso_udemodoformal e iriequi· corresponderam, na realidade, ao facto con

-vocQ a obrigatoriedade da vaccinação anti· stante do regulamento; do quu.l vou lêr o ar-
-variolica.. (Pausa.) Ninguem o contesta. · tiO'o que corrobora as minhas affit••.a.açõ3s. 0

Qual é o genero de obi'igatoriedatle que 
o SR. MELLO MATTOS -Tenha a bonda.de a . ca.mara vae impôr ou, por outra, como o 

de repetir, que não ouvi. Poder Legislativo vae impôr a obrigatorie
0 SR. BARBOSA LIMA.- A Cetmara recusou dade da vaccinação anti-variollca ~ 

o tmno passado, por votação inequívoca .. a 
óbrigatoriedade da vaccinação anti-varloli~a. 
(Apoiados e nüo apoiados.) 

O SR. Baicro FJuro- Ainda. mais: de 
qualquer vaccinação! (.:lpoiados.) 

O.SR. :MEJ"Lo MATTos -Não apoiado. P~ço 
a palavra. 

0 SR. BARBOSA LIMA- A Cama1•a, tendo 
de .vohr um artigo de lei no qual se con
t-inha., entre outras autorizuçõeí'l ao Governo, 
a. de impor a v:.\ccinação contra a varíola, 
mandou omittír, elidít• do conjuncto dessas 
autorizações a que dizia respeito á obri
gatoriedade da vaccinação u.nti-variolica. 
Mandou ou não mandou 1 (~ausa.) 

E' facto. 

E' dando para cumprimento desta. obrig<1'. 
t01•iedade a multa . ou a cadeia por tl•es 
mezes, ou são ambas 'as penas ~ · 

Ora, esh obriga.toriedade, por tacs pro
cessos indil'ectos, consta. já de um regula· 
mento, que e-videntemente usurpou das 
nossas autorizações. (Apoiados.) 

Primeiro, em rela<;ão á varíola; segundo, 
em relação á peste. 

Em relação á va1•iola.: « As pessoas que 
não qnizerem acceitn.r as merlidas prophyla
ticas ••. ». São a.qu~1llas a que se retere a 
vaccinação e revaccinação. . 

Estoti lendo o nrt. 209: «As pessoas que 
não quize1•em arceitat• as medi~as · prophyla
ticas do articro antecor\ente serao recolhidas 
em observação; em edificio apropriado, d';L· 

UM SR. DEPUTADO- A quos~ão 
mesml) pé. 

rante doze dias, cor1•eudo a despeza o estadta 
ficou no por conta das pessoas isoladas, pelas quaes 

ftcal'á. responsa.vel o chefe da familia ou 
quem Sllas vezes fizer, depositando este a 
somma correspondente á . estadia dna pes
soas na. casa de observação.» 

0 Sa. BARDOSA. Lll'IIA.- A questão não fi. 
eou tal no mesmo pé. N(H nos ~a.temça na· 
quello momento, na.quoua.· occasia.o. contt•a. a 
obrigatorlodade da. vaccinAçiio anti·vat•iolica.. 
Foi um verdadeiro accordo o quo houve, e 
o que não for isto foi uma felonio. ! {illtcito 
bem.) 

Os que me ouvem, . sabem que estou fal 
lando a verdade: ficou estatuída· que a vac· 
cinação anti-variolica seria, cJmo fui, como 
está sendo, objecto de um projecto especial, 
a E"er opportunamente apresentado, e que é 
este sobre que estamos deliberando. . 

Nem se cornprehende que a Camara., Sl· 
quer implicitamente, si-quer tacitamente, 
tivesse desde logo, desde aquella época, con

. sentido ·na, obrigat()riedade da vaccinação 
anti-variolica, para vir depois decidir sobre 

· :(•)Este di~cuJ·s~. não Joi rovi10to pelo orador. 
'~:-:-::::.:::-: 

Quanto á posto: «Ao chogar (L casa do 
doente, o inspecto1: sanita.t•io. toma.t•á._ u.a ves
tes espocin.es descr1ptas nas mstrucçoes p~ra 
o scr\·iço de desinfecção e procederá a In· 
jecção do sôro no doente.» _ 

Nós não votámos isto (apoiados), nao vo
támos o isolamento compulsorio, com o des· 
membramento da família, inclemente, impla
cavel, estupido. (Apoiados.) O que votám~s 
foi que o isolamento obr.igado pela ;fatah
dade da molestia contagiosa. se faria. com 
o respeito da in-tegridade domestica, reco
lhendo-se, tantas vezes quantas fosse P?Ssivel, 
ao hospita,l, ao estabelecimento destmado a_ 
este tim, a fa.milia, nos termos da minha · 
emenda, consagra.1a. pela Camara em votação 
expressa na lei que vou lei' para. mostrar 
que o-regulamento não obedc~eu a ella. ·· 
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·J • ':t·;7i}~--~: : : PRESIDENTE-V. Ex. está discutindo Nenhum de ;vós < se!'â. ,ca:gaz ~e diz~r. que 
ó 'assumpto. :este artigo da lei esta-··cumprldo ! (Conht11ua~ 

0 SR. WENCESLAU BRAZ- Apoiado. Ape~ lei') : . .. ·. · : .. : 
nãs fallei do tis minuios~ . _ «Sendo . proporcionados .•• 

O SR. GERl\IANO HASSLOCHER - Dentro do á SR. MELLO MATTOS -Cite factos. 
Regimento póde fallar até 24 horas. - o SR. BARBOSA LIMA.,- Aqui está.. (Mos• 

O SR. BARBOSA LIMA- Eu estou demon- h·ando -umjonu:tl.) - ~ 
strando que o compromisso, invocado pela o SR. M~LLO MATTOS:- O artigo do _ jor· 
boa fê, pela sizudez e indopendencia do meu nal não ê prova. . 
hQnrado collega. . . o sa. BARBOSA · Lil\fA - (Lendo) Antonia: 

o SR. BRÍCio Frr"uo-'-No qual todos acre: Jorge de Almeida, morador á rua do S~nado· 
· (A · d ) n. 115, tem um filho que teve varwla_; 

dita.mos. pota os. pediu á junta de hygiene; ao deleg1do s:tm-
0 SR. BARBOSA LIMA _--, ..• não basta para ta.rio que lb.e pe1·mittisse, que _lhe . déss~ um._ 

nos tranquillisaro cerebro .na convicção · da prazo .para isOlar, em casa D?aiS · aprppriad·a,: 
· nossa consciencia legislativa, si attendermos seu querido doente. - Con~edlClo es~e prazo, 
á l~aldade do Poder Executivo. (Apoiados e antes que · houyesse expirado, f01, porém:r 

·não apoiados.) . ·. . · . . . . . convidado a dmxarqueo pequeno enfermo 
Estou reivindicando, como disse, a leg1t1- fosse internado no hospita.l ; pe~iu _(que 

midade do Poler Legislativo, porque, como ingenuidade!) que em nom~ ?a lei, deixas-
. disse, o que está na lei pão foi a medida sem aco-q1panhar com a fam1ha o doent~nho; 

por nós assim votada c nao está de accordo foi-lhe concedido que acompanhasse. sózmho, 
com a phrase do nobre .leader, que ha. de co- sem a família. o pae e o pequeno la. foram ; 
nhecer a lealdade da minha demonstração, ao cheaarem ao portão do hospital, foi 
que não está' ferida por uma declamação de âquelle c arrebatado o varioloso ; a creança 
alguem que queira protrahir de um modo foi internada., e 0 pae ficou do lado de fora • . 
desusado o debate. a uivar, desolado na sua dor sem nome ! . . 

Estou demonstrando que. o compromisso Não lhe ficou 0 conforto de fechar na hora .. 
tomado o annopassa.do não fôra cumprido, e extrema. os olhos -da querida creança, de 
que, deante desta. falta de cumprimento, não beijar-lha o rosto, ainda que coberto d9 
podemos nos levar por compromissos desta . pustulas, rosto de um filho que se vae para · 
natureza~ as regiões eternas! . . . . . . . . . 
. Consinta V. Ex. que use do mesmo .direito ~ão lhe foi concedido este tlireito, que •. -
na mesma latitude com que usou o 11lu.stre ·supponbo, estava g~rantido pelo conjuncto
Deputado ; porque não é• um adminiculo d_o de nossos costumes, Independentemente dest!L 
Regimento . e.:;ta. formula, que acaso se qut· mentira vet•O"onhosa, que é chamada Constl· 
zesse ler ahi, segundo a qual cada Deputado tuiQão da Re0oublica t (llfuito bem! ) 
da minoria para estar dentro do mesmo Re· Tudo isto· esta v!!. garantido pela lei, tudo 
gimento devesse falla.r no mesmo espaço de isto foi postergado,tudois.to foi desreapei~ado 

_tempo que occupou na t1•ibuna o illustre pela pratica da tyra.nma. que nos a!Jlta 
leader da. maioria. . (apoiaâos;muito bem!) e cleante da. q~al naoha 

O SR.. WENCESLAU BRAZ dá. um aparte. compromissos que valham, por mais que lhes. 
empreste um brilhantismo de momento e uma 

O SR. BARBOSA LIMA - Si o illustre Depu- solidez ephemera a. honora.bilidade ~ sisadez 
tado apresentou aqui 'uma these moderna, pes.soal do digno Deputado pop. M1~as, de 
uma innova.ção em relação ao modo como quem tenho 0 desgosto de . <!tverg1r, ~m 
havemos de fazer a l~i, , parte com dispo- quem não posso votar, por mator que seJa. a 
sições expressas e parte com os com~ro- sinceridade com que toma. em ~eu ~ome um. 
missos tomados em nome do Poder Executivo, compromisso, ~· que valeria mu!to s1 S. Ex. 
eu tenho o direito de discutir essa these que fosse pôl·o em pra.tiqa. · Fóra dtsso, os prece
foi apresentada.; quf.l foi trazida nara o de. dentos me ·aconselham a não _acreditar ~m 
bate á ultima hora. compromissos dessa ordem .. (.Mutto bem; mu~to- -

«Oisolamento hospitalar, diz a lei, só terá bem.) 
logar quando a residencia do doente não se 
prestar ás modidas sa.nitarias exigidas pelo o Sr. Mello Matt.os (pela or
regulamenro; e, no caso da internação no áem) _ sr .• PreSidente, não venho toma.I'
-hospita.l, a família terd. o direito de acom- tempo á. camara nem me demorar na tri-
panhar o. doente, li> buna ••• 

Srs. Deputados que prestam culto á ver· 
dade: attendam a isto- a familia terá direito O Sa. BRICio FILno- Nós tambem não-
de acompanhar o doente . ! pretendemos roubar tempo á. Ca.mara.. 
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:~13' ~ll,~ MÊLLO 'MATTOS- ..• desejo expmnr, estàbelecidas~pela autoildá.de· e conselh~~~à~~·J/, 
em breves p_ála.vras,a. parte que me compete seu medico, ou iria_ para o hospitai · subor~ 
pessoalmente nos discursos proferidos pelos dinando-se ao regimendo hospitaL (Apm·tes.) 
dous oradores, que me procederam na tri- o doente que não quizer soft'l·er as inje:. 
buna.. - cçõcs não as te1'á ; vá para o hospital, fiquo 

O -SR. Barcro FILHO"""-" Não foram dis- em sua casa, alli como aqui, sujeita-se 
cursos. ao tratamento que escolher. 

O SR. _MELLO MATTo:-3- o compromisso O Sa~ Brucro FILno;-_Dqen~ de peste ~ão 
que tome1 com alguns collegas, -na sessã_o póde e~colhel'; levn,ra IDJecçao quer que1ra, 
passada, ~onsta muito claramente· dos . quer nao. -
Annaes da Camara. , . O S:a. MELLO MATTOS -O nobre collega 

No dia em que se procedeu á votação do referiu-se a uma not!cia dada em um jornal 
projecto de refórma .da hygiene,eu declarei, desta Capital, mas a Camara sabe que as 
quando se vota v a· a parte referente á obri· noticias publíca,das em jornD.es não fazem 
gatoriedade . da va.ccinação e revaccinação prova e que os jornaes acceitam, ás vezes, · 
anti-v~riolica., que a votação não importava comrnunicações que lhe são levadas por in
em renuncia, . por parte da Carnara, dessa teressados, sem o menor elemento de convi-

. idéá; declarei mu~to · expressa e . positiva- cção, se!U provas. Os interessados, quasi sem· 
mente que a votação significava que, na- pro, levam essas noticias a jornaes partida
quelle momento, a Camara não approv<~ va, rios, para da1•em força á propaganda dos 
nem rejeitava a obrigatoriedade. · Pl'incipios que estes ou elles proprío~ sus· 

Accrescentei ·que a. questão estava de pé, tentam, par<t fazerem proselyt~smo. · 
continuando aleg:islacão vi~en~e nos Estados Entretanto, dado que um funccionario de 

. e aquella que ex1ste no D1str1eto Federal, hygiene tivesse faltado ao cumprim0nto de 
até que opprtuna.mente se pudesse decretar seus devere~ infrincrindo o reO'ulamento sa
a ,obri&"atoriedade em lei or.-Jinaría. A op- nitario, em ~lguma."' de suas dtsposições, não · 
portumdade é ~sta. P~rtanto, o compro- é razão para da.hi se concluir que houve 
m~sso tomado fo1 cumpl'ldo. falta de . cumprimento ao compromisso to-

_ Quanto á. émenda do illustre Depúta.do mado por parte do Poder Executi.vo, que não 
pelo Rio Gr:aJ!de do Sul, relattyamente. ao p~de ser respo}lsav~l pelas. faltas commet
tratamento de doentes nos hosp1taes de ldO· t1das por funccwna.r1os pubh.cos. 
lamento, a medida proposta nessa emend:1 Aquelles que c~o~ecem os factos próvem
está consagrada na lel, como S. Ex. leal· nos, peçam pun1çao· dos culpados e esses 
mente acaba de declarar, o respeitada no serão punidos. (ll!uito bem; muito bem.) -
.regulamento. . Consultada a Camara, não é concedida 
_ O SR. BARBOSA. LIMA-Eu li á lei ; o rogtÍ· a preferencia pedida pelo S1•. Rodrigues 

-lamento é contrario. Doria. 
0 SR. BIUCIO FILHO Jao orado1·)--:- Queira. 

V. Ex. citar a disposiçao do regulamento. 
0 Sa. MELLO MATTOs-Foi lida pelo illustre 

Deputado pelo Rio Grande do Sul a lei ; ·o 
l'egulamento é conllocido. · 

0 SR. BRICIO FILlio-Elle leu a lei, só. 
0 Sa. MELLO MATTOS- V. EJC, não me 

desvia. das considerações que pretendo faze_r; 
é excusa.do atropellar-me com apartes. 

Na emenda do !!obre Depntado pelo Rio 
Grande do Sul, a.cceita . pela Camara, e que 
figura na lei, foi dito que seria licito á fa.· 
milin. do doente acompanhai-o ao hospital, 
subordinando~se ao respectivo regulamento e 
ao regimen interno prophylatico ahi s(_}guido 

UM Sa: 'í)~PUTADO - Regimen medico, nã~ 
senhor. 

O SR. M::LLO MATTOS- Foi determinado 
-qúe, ou o doEnte permaneceria em sua casa, 
.subordinando-se ao isolamento, nas condições 

O Sr. Drieio Fllb.o (pela ordem)
requer ve1•iftcação da votação. 

Proceueodo-se á verificação, l'econhece·se 
torem votado a favor da preferencia 12 Se· 
nhores Deputados e contra 140; total 152. 

O s~". Pre@ldente- Vou pôl' a 
votos o projecto vindo do Senado. . 

Devo previnir aos nobl'es Deputados que, 
emq ua.nto me conservar nesta cadeira, onde 
fui colloca.do pela confiança dos meus · col
legas, estou disposto a fazer· cumprir á risca, 
o Regimento. Si os meus illustres coll~gas 
não me ajudarem, me retirarei e cedel-a-hei 
a quem tenba mais forca e prestigio para 
is~o. Si consenti que a discus:5ão, a propo· · 
sito do encaminhamento da votação, se pro;. · 
Iongasse mais, foi porque reconheci que, com 
e1feito, houve,materia nova,, trazida á tri~ 
buna pelo illustre Deputado por Minas Geraes 
e de~ejei dar toda a amplitude a essa ma
teria~ Agora, porém, que se vae proceder á 
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:v:ot.âção do projecto . e do em.ondas de ha-mr:üto 
discutidas, · não concederei a palavra para 
oncaminhal-a sinão nos termos precisos do 
art. ~08 do ·Regimento. 

momento em que pedi a paJ:l.Vl'a.- Não teem 
moti ,-os para tal. 

·1sto que faço n.gora, tenho foito somp·re 
aqui,o o mesmo farão 1unanhã. os cóllegas .nas
questões que-lhea interessem mais do porto. 

O St~. B~·icio Filho (pala M'dem.)- l!~u estou tomando nota dos que se espantaram 
Sr. Presiilonto, da outra. vez em quo .fa.Llei, para, nesse .,momento, estr-anlmr qu~ cUes 
observei a disposição do art. 208 do Regi- quei ·am usardo uma facnldn.do que hoje con-, 
mento; ·das outrail vezes enH1ue tenha no- demnam. (Apartei e p1·ote.;tos.) 
cessidade de fallal", fnroi a mesma co usa., 0 Sr. Presidente, bem sei quo nn. atLitudo· 
creio que, assim agindo; pedindo porpüssã.o qne assumo nost~ Casa., hõi do desgostar a. 
p<Úa faHar, dentro do Regimento, auxiliarei muita gente. . _ · - _ 
a V. Ex. na obscrvanciu. da lei interna. dos 
n:ossos trabalhos. · :Mas, eu sou um homem de tnct~~; tomo po-

. · sição fPanca., embora saiba que t'ebenta~·ão· 
Pedi a ·palavra pela- ordem, escudado no descontentamentos. A responsabilidade do 

mesmo Rcgime~to, pa.l'a fazer um outro re- exordio desse encaminhamento de votação 
qti.erimento á Casa. b · · 11 · t -

Esta 'questão dos substitutivos pt•ecisa ficar ca e aque es que me 1~ erromperam. com 
liquidada. O Sr. Doria pediu prcferencia apartes intempestivos. · · 
para o seu substit.utivo, e eu, embora não O SR.. PRESIDENTE- O nobre DeputJ.do 
tenha · receb~do delegação do autor do se- nlo deve prestar attenção aos apa1•tes que 
gundo, com o direito que me assiste, como são contrarias ao regimento. (Sussto·í·o. ') 
Deputado, venho pedir a V· Ex. que con- o Sa. Bn.wro FILHo- Não apoiado ; os 
sulte á Casa si concede Pl'efer·encia. para. 0 apartes não são contrarias ao Regimento;.~ 
substitutivo do Sr. · Erioo Coelho. 

Consultada ·a Cama.ra, não é concedida a O SR. PRESIDENTE - O nobre · Deputado 
preferencia pedida pelo Sr. Bricio Filho. póde continuar. . 

. . · ~ -r. • • F·'1h (' l - 1 ) O SR. BRicro FILHO- ••• tanto que vou 
O ~r· , . .-:>r} CIO ~ _ 0 pe a ore em tomar em consideração o a p:1rte de V. Ex. 

requer veuficaçao da ~otaç~o. . I dizendo que posso continuar. rRiso.) -
Proc.edendo-se á. ver1ficaçao, reconhece-se Prosig.·o p.ois, 81•. Prosidente, chamando a. 

terem vot~do a favor _ 6 Srs. Deputados e attenção da Commissão para 0 art. 1o. 
- con~ra 139 '· totall45. _ . . o Que diz o art. 1°?- O at·t. 1° diz: 

E ann!lnCiada a votaçao do segumte art.l «A vaccinação e revaccinação contra . a va-
do proJecto n. 1~1' de 1904, do Senado riola são obl'lgatOl'ias em toda a Repu-
(sa]vo as emendas). blica.» . · 

«0 Congresso Nacional fesolve : Como V. Ex. decla1•ou que vai ser votado 
., Art. 1. 0 A va.ccina9ão e revaccinação o art. 1°, salvo as omondas ao mesmo apre
contra a variola são obrigatorias em toda sentadas, devo · ponderar á Casa que as 
a Republica.» emendas apresentadas não (lost1•óem ou não 

O i!b•. . Germano Hasslocher 
(pela ordem) requer votação nominal para 
o art. 1°, (Apoiados •. 111uito bem.) 

Consultada a Camara, ê concedida a vo
tação nominal. 

inutilizam a substancia do art. lo. 

Foram aprese>ntadas apona.s duas emendas, 
ambas redigidas pelo humilde representa,nte 
de PernambucJ, quo ora occupa a tribuna, 
para encaminhai' a votação, ·conforme 'con
cede o art. 208 do Regimento. 

o sr. Bricio Filho _ Peço a Pois bem : uma dessas emendas,. que sub-
palavra para encaminhar a votação. mettiá consideraç:ã.o da Casa, manda suppri-

mir o art. 1°. . · 
o Sr. Presidente _ Tem a pa A outra emenda mand,a supprimi:r, caso 

1 seja a.pprovadu o art. 1. 0 , as palavras- e 
avra o nobre Deputad.o· revaccinaçãG. -

O .· Sr. Bricio Filho (pant enca
minha1· a -votação)-Sr. Presidente, ante~ de 
Vt? Ex. mandar p1•oceder á chamada, peço 
permissão para encaminhar a votação deste 
artigo, escudado no art. 208 do Regimento. 

VozEs-Oh! 
0 SR. BRICIO FILHO~ Vejo, Sr. Presidente, 

que alguns co ]legas manifesta1•am espanto,no 

_De modo que, na. bypothese de ser appro~ 
vada a minha emenda, o que fica é a obri
gatoriedade da vaccina em toda a I~epublica. 
Nós vamoa votar: primeiro, o principio-da 
_obrigatoriedade da vaccina; segundo, essa 
ob.riga.toriedade ,e:n toda a Republica. . · 

Creio que nunca houve um momento em 
que.o e::sclai'ecimento da votação se tornasse 
mais necessario, mais imln•cscindivel. 
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· Chamo a attenç[o da. Casa plra o ponto No segundo cn.sú, a C:>.marava.e ftca1• per• 
c'onátitucional, que vae ser ·ferido no.pre- plexa deante desh si.tuação: em alguns 
sen.te momento. Até aqui temos votado me- Es~ados, a vaccinação é facultativa; a le.5-> 
dida,s para o Districto Fetler.~l. Mas agora, fedorn.l decreta a obrigatoriedade: está o
a lei está cla.ra, porque n.ão )la omenda snp· Poder· Federal disposto a. intervi e nesses Esta-
primindo às palavras- em toda a Republica dos para tornar e!Tectiva a obrigatoriedade? 
:.,... e, si o artigo pasga.r, tet•á de vigorar t'l. (Pausa.) ·::· 
obrigatoriedade de norte a sul. A 11 (1 - • - ,.. • t t ' 

Concordem agora com a invasão geral no . a eoacao que l~l1pr~e:.SS10na 111 a gen o;e 
do. minio · d~' S Estados . . ma:·• ·~manhã quando ele boa fé.de que assim se . f~z na Allomanha, 

• . J l ' • ' t ' • • para amparar a popula.ça.o, ext-rcendo o 
.houver um;cas? espec1al~.ur~ caso de arm~s_ poder tutellar que c<.the ao ~stado, não pro 
para um .~~~a!lo, _ ~c al~endam~nto, ~e ~-:s· cede, porqne á Allomanhu., encasernada, im-· 

. trada ~~ fen~ para. outlo,,... de, .mtep e~~~o perial, oppõe-se a Inglaterr:1; si se vem com. 
na pohttca .loc;1.l ,Para um terce,no: n,1o ter ao appello á . Françw l'epublicann., oppõe-se a 
~ais a~t_orid.ade pa~a ~s pr,ot~;)t~s~ de_s:!_e. que Suissa, quo tevo a vacciuaç'ão por lei. ft!deral 
n~o. ex10 1ram o r~'3pelto . a tJon1:1t}tUlçao no e a repelliu; si se vem com a de estadista; 
P1 OJecto em votaçao · juden lord Beacomsfield, oppõe se a de lord. 

rO SR. PRESIDENTE- Peço a V, Ex. que S.o Salesbu.ry e de tuclo quanto é estadista. li-
limite a encaminhar · a votação. heral, conservador, de largo descortino da 

O Sa. Biücro Frr.no ·- Tendo terminado 
neste momento, as considerações que tinha 
a fazer, ê com a maiol' sutisfa.çã.o que attendo 
ao pedido de V. Ex., St•. Prcsiflonte, sen
ta.ndo·me e 1•eservu.mlo·me p:ll'a, de accôrdo 
com o ar&. 208 do Regimento, voltar á tri
buna na occasiã.o em que isso for conve· 
niente. (Muito bem; mu&to bem.) · 

O Sr. Bt:\Jrbosu. Lima- Peco a 
palavra. pela. ordem, para me servir da fa
<mlda.de que me confere o art. 208 do Regi
mento. 

O Sr. PreMi<lente-Tem a. palavra 
o nobre Deputado, 

. . ' ) 
O Sr.Bal"'bosa Lhna (l)ela M"dem 

(·)-O Governo, o Poder Ex:ócutivo, o Chefe 
do Estado, que enfeixa,no momento presente, 
todos os poderes que a. Constituição distribuiu 
entre Congresso, Presidente da Republica e 
Poder Judicia1•io, vae fazer vot!l.l', sob a 
fórma de questão fechada, a vaccinação _obri
gatoria-primeiro,contra. a variola; segti.nLlo, 
em toda a Republica; 

· No primeiro caso, o Congrcs:~o da Republica. 
vae envereda.l' po1• um caminho quo a Re· 
publica desconhece (apoiado); · no segundo 
caso, toma um~ vereda que leva ao desco
nhecimento systematico da federação. (Muito 
bem.) 

No p1•imeiro caso, a Camara. vae affirmar 
que é licito ao Poder Executivo impor um 
processo p1•ophylactico,hoje contra a varíola., 

: -amanhã. contra a peste, depois contea a di
phteria.. mais tarde contra a tuberculose, 
·e, finalmente, indo te1• á esta.bulação do me
retricio. 

(•) Este discur~o 11io to i 1·ovis~o pelo . orador~· 

propria Inglaterra. Acaso a Camara vota a 
le'i para seus proprios membros, vota a lei. 
p .tra se. r applica.da á familia de cada um dos 
Srs. Deputados ·~ Eu · pergunto á Ca.mara 
si ~waso a esposa, as filhas donzollas de cada 
um dos Deputados negarem-se por motivos de 
consciencia, por ·escrupulo, por temor da 
molestia,a se deixarem innocularpela lympha 
antivariolica, pergunto si estas senhoras 
terão de ser recolhidas ê.L cadeia, po1• t1·es 
roezes, como manda a lei. 

O SR. -PRESIDENTE-O nobre Daputado não 
pôde discutir o assumpto. Teve a palavra 
para encaminhar a votação. 

0 SR.. BARBOSA LIMA- Que e encaminhai;' 
votação, sinão o que estou fazendo~ A Ca
ma.ra vae vota.1• o que estou sustentando, e 
na hypothese que figurei, exemplificando o 
caso mais brutal que a situação comporta, 
a Camara vae votar àquillo que sabe que 
não vae cumprir. · 

Isto é que eu quero acccntuar. 
A Camara vae votar aquillo que ella sabe 

que só vae sm• cumprido por aquella 
camada do população que está em baixo, 
la foule, a poptllaça, mas nunca pela 
senhora de nenhu;n Deputauo que se recusa.r
a se deixar innocular pelo pus antivariolico, 
mas nunca pela filha de nenhum Senador, 
as quaos nunca padecerão tres mezes de 
cadeia.. (Apoiodos.) 

0 . SR.. MARÇAL ESBODAR. - Isto é irrisorio. 

0 SR. BARBOSA LIMA~ Não ha um Depu
tado, um só, e lhes estou dizendo isto termi
nantemente para que hajam de affil'mar que 
ha, um só delles que nessa situação se dei
xará submetter. ( Apm·tes.) 

0 SR. MEDEIR03 E ALBUQUERQUE- Natu
ralmente todos estão dispostos a cumprir 
a lei. 
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o' . Sa., ·BARBOSA LIMA- Não se suhmet
terão, .·. porque. V. Ex.; não se · su b~netterá á· 
vaccinação contra a. peste. · 

OSR~ .MEDEIROS E ALBUQUERQUÊ- Já me 
subínêtti. · · · · · 

;,;OSn. Bmcro ll'ILUO- Porque quiz. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Ahi está., Sr. Pre
sidente, a ,situação a que va.mos chegar. 
Uma.1ei que não se cumpre em todo_ o seu 
rigor, applicada só para uma fulana. demo
·cracia, para .as classes desfavorecida::~ da 
fortuna~ . que serão agrilhoadas pelo poder 
publico, é uma lei irrisoria que a Cama.r_a 
vota porque cede ao aceno de um caprl
chó omnipotente, ao despotismo peruano •. 
(Apoiados: e nt7.ó apoiados.) · 

O St:-. Rod:l:·ign.es Doria (para 
encaminha,· · a -votctçl!o)- Sr. Presidente, o 
art. 1° do projecto do SenaJ.o consigna a 
obrigatoriedade da vacclnnção ~m . to• la a 
Republica· o art~ 1° do meusubstitutivo es
tabelece· e~se mesmo principio da obrigato
l'iedade, que no corpo do projecto tem 
restricções ·quanto á acção da lei sobre os 
Estados~ Por isso não tenho escrupulos em 
votar o art. 1 o do projecto, re.;ervando-me 
para~em terceira discussão, a~re~entar ~mep· 
da. que determine essa restrwçao, pois uao 
sou obstinado; quero sõmente fazer o que 
me parece o melhor e votarei contra o se
crundo artigo do projooto. E' o que tinha a 
dizer para demon::>tra1• a ·· firmeza das ~ioh~ 
convicções, e não deixar ~om o meu stlenCio 
que me julguem incuherente. 

o Sr. Pre8idente- Vae se pro
ceder á chamada. para votação nominal. 

Procedendo-se á votação nÓminal, respon
dem sim, isto é, app1·ovam o referido art. 1° 
«Jo projecto. do Senad0! os Srs .. S:1 Peixoto, 
Enéas Martms, Aurelw Amorim, Hosanna.h 
de ·Oliveira, Passos . Miranda, Arthul' Le
·mos, Carlos de Novam;, Rogerio de Mira~d~, 
Indio do BI·azil, · Raymundo Arthur, Amz1o 

·de Abreu, João Ga.yoso, Joaquim Pire~, Be
zerril Fontenelle, Thomaz· Accíoly, Francisco 
Sá, Frederico Borges, João Lopes, Eduat•do 

. Studart, Sergio Saboya, . Gonçal~ Sou~o, Li'un
seca e Silva, Alberto Maranhao, T.r1:ndade, 
Abdon · Mi!anez, Teixeira de Sá, Affunso 
Costa, Celso de Souza, Medeiros e Albuq_uer
que Pereira de Lyra, . Malaquias · Gonçalves, 
Julio de Mello, Co1•nelio da Fonseca, Est t.cio 
Coimbra, Pedro Pernambuco, Elpidio 
Figüeiredo, . Ange_lo Neto~ . Wanderley U.e 
Memlonça, . Euzéblo · de . .. Andra le, Arro
xellas ···Galvão,. Rodrigues Doria, Jovíuiauo 

. de Carvalho, Domingos Guimarães, Oastl'o 
.Rebello, Tosta, . Bulcão Vianna, Prisco Pa.· 

raiso, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, 
Garcia Pires, Satyro Dias, Augusto ·de 
Freitas, Pinto Dantas, Alves Barbo3a, 
Eduardo . Ramos, Paranhos .. Mootenegro, 
Rodrigues Saldanha, Bernardo Horta, Mo:.. 
reira. · Gomes, José -Monjardim, Galdino 
Loreto, Cor1•êa Duti•tt, _Mello Mattos, Qscar · · 
Godoy, Americo de Albuque1·que, Fidelis 
Alves, João Baptista, Ga.lvão Baptista, _ 
Silvu Castro, Laurindo ·Pitta, Pereira Lima, 
Henrique Borges, Mauricio de Abreu~..,. Carlos 
Teixeira Brandão,. Paulino de Souza. Fran
cisco Ye1ga, Viriato Mascarenhas, Estevam 
Lobo,' Bernardo Monteiro, José Bonifacio, 
Gastão da Cunha, Ribeil·o Junqueira, Carlos 
Peixoto Filho, David Campista, Anthero Bo.; 
telho, Carneiro de Rezende, Bueno de Pai v a, 
Leonel Filho, Adalberto · F1~rraz, Lamounier 
G•1dofredo, Calog·er·as, Carlos Ottoni, Sabino 
Barroso, Nogueira, Olyntho Ribeiro, Ole
gario M'•ciel, Wenceslau Br1z, Rodolpho 
Paixão, Berna.1•do de Campos, Domingues de 
Castro, Francisco Romeiro, Valois de Ca~tro, 
Rebouças de Car.valho, Arnolpho Azevedo, 
I!Jloy ·Chaves, José Lobo, Leite de Souza,, 
Pa.ulino Carlos, Candido Rodrig es, R.odolpho 
Miranda, Hermenegildo de Moraes, Joaquim 
Teixeira Brandão, Bernardo Antonio, Aquino 
Ribeiro, Lindolpho Serra, Ca.rlus Cavalcanü, 
Alencar Guimal'ães, Carvalho Chaves, Paula. 
Ramos, · Abdon Baptista, Eliseu Guilherme, 
Victorino Monteiro e Moreira. Alves (122). 

Respondem não os Srs. Urbano Santos, 
Cunha Machado, Christino Cruz, Dias Vieira, 
Virgílio · Brhádo, Thomaz Cavalcanti, Eloy de 
Souza., Izidro Leilie, José Marcellino, Bricio 
Fllho, Esmeraldino Bandeira, Oliveira Va.l
ladão. Neiva, Heredia de Sá.. Irioeu Machado, 
Nelson de Vasconcellos, Bull~ões Ma.rciu.l, Sá 
~reire, Erico Coelho, Belisario de Souza, 
Henrique Salles, Galeão Carvalhal. Moreira. 
da Silva, Ferreira Braga, Cost;a Netto, Bene• 
dicto de Souza, Soares dos Santos, Juvenal 
Miller, Marçal Escobar, Barbosa Lima, Ger· 
mano Hasslocher, Rivadavia Corrêa, Do· 
miugos Mu.sca.Í'enhas, Diogo Fortuna e Ho• 
mem de C&rvalho (35). 

-O Sr. Presidente-O art;. 1° foi 
approvado P<?r 122 votos contra 35 • . · 

O Sr. Urbano San"tos (pela or
dem)- Vou mandar á Mesa uma. declaração 
de voto, que é a s~guinte: 

«Declaro que votei contra o projecto n. 121, 
de 1904. porque não estou convencido da. na .. 
cussida<ie da medtda '1Ue · elle suggere. Por 
estar determinado a dar este voto, pronun· 
ciei·me na Commissão de Orçamento contra. 
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.a acceitaçãodas emendas offerecidaS ao meS· c) aS peSSOaS QUe tiverem mais de SCÍS 
mo projecto. • . mezes de idade serão vaccinadas; : excépto si 

Sala das sessões, 22 do s;etembró de ·1904. provarem de modo cabal terem soffrido essa 
-U1·bcmo Santos.» operação, com proveito, dentro dos ultimos 

seis annos ; · 
O 81 ... Presidente (di,.iginclo-se ao 

Sr. Urbano Santos)-.A.Mesa não póde accei· 
tar a ,declaração de voto de 'V. Ex. O ~\.rt. 69 
do Regimento só permitte a declaração es
·cripta de voto uma. vez que não seja moti-
vada. · _ 

Vae continuar a votação do p1•ojecto, sal· 
vo as emendas, que serão postas posterior
mente em votação, de accordo com o.àvulso 
sob n • . 121: B, em que estão ellas classificadas 
em correspondencia. · aos .... artigos do pro-
jecto. . · · · · · 

A votação é longa e · impprtanto. por isso 
chamo a attenção dos Srs. Deputados. . 

·Vae ser votado o art. 2° do projecto, 
tApo·iados.) · . . · . 

.o· 8r. B~icio Filho - Peço a pa-
lavra. · . 

() Sr. Presiden-te-Tem a pale.Vl'a 
o nobre Deputado, ; ·. . , . · 

·.0 ih... Bricio Fil,ho (pela o1·clem) 
-Pedi a. palavra pela ordem, Sr. Presidente, 
para dizer que estou de am~ôrdo com· a decla
ração de V. Ex·., que é inteiramente re
gimental. 

Bem sei que V. Ex. não ·precisa da pa.la
vra :·de apoio dos Deputados sobre , qu&lquer 
declaração que faça. da Mesa. 

Pelo Regimento,devem ser votados em pri
meiro logar os artigos do '·projecto e depois 
as emendas a elle ·otrerecidas, e . cada uma 
de pe1• si. 

Na. votação destas se póde . seguir a or
dem em que estão··. collocadas no avulso sob 
n. 121, comolembra V. Ex. 

O ·sa. Pa&:;mENTE....;.... Pa.l'ece:.liie que este 
será o melhor modo de eucaniinhar a votu.
ção do projecto e das emeudas ~presentadas. 

cl) todos os officiar-s e soldados das classes 
armadas da, Repuhlíca deverão ser vaccina
dos e revacc inados, de accordo com a pre· 
sente lei, ficando os commandantes respon-
saveis pelo cumprimento.. desta. lei. · 

_e) o Governo lançará mão, afim de que 
sejgm . fielmente cumpridas as disposições 
desta 1ei, .da medida. ostalJelecida na pri
meira parte da lett~a f do § 3° do art. 1° 
do decreto n. I . 151, · de . 5 de janeiro de 
1904 ; 
n todos os serviÇ'.cs .que -se relacionem com 

a presente lei serão postos em pratica no 
Districto. Fedel'al e fiscalizados pelo ·Minis
teria da .Justiç:,~ e NegociosJrfteriores, por 
intermedio cht Diractoria Geral de Sa.udo 
Publica..» · · · 

O Sr. Germ.;:.,no Hassloeher 
(pela ordem) requer verificação da: vota
ção. 

Procedendo·se <L verificação, reconhece-se 
terem -votado a favor 102 Srs. Deputados e 
contra. 21 ; total, 123; 

O . St•. · Rodrigues Doria (pela , 
o1·clem)' - Sr. Presidente, pedi a palavra. 
para enviar á Mesa a .minha declaração de 
voto cont1•a o artigo •.• 

O St•. Presidente - Em virtude 
do Regimento, a :.resa. não :póde receber de
claração de voto fundamentada. . . 

0 SR. RODRIGCES DORIA- Não é funda· 
mentad\l.. 

0 SR. PRESEDENTE -Bem; então V. Ex. 
torc.t a bonda.de de envial·a á Mesa. 

Vem á Me~<. .. t a. seguinte 

0 SR. BRIC!O FILHO- Em Summa, devo DECLARAÇÃO 
dizer que a deliberação de V. Ex . merece o 
·meu apoio, por ser regimental. Declat•o ter votado contra 0 art. 2o do 

Em ~eguida é posto a ·votos e app1•ovado projecto n. 121, eles te anno, ·decretando a 
o segumte art . .2° : '- ' · · · ·. ' vaccinaoão e I'ovaccinacào obrigatorias em 

«Art. 2.o Fica o Governo - a~torizado are- toda a Republica. 
,gulamentd.l·a sobas .segui:ntes bases : Salà das sessões, 22 de setembro de 1904. 

a) a vaccinação será praticada até o sexto - Rod1·igues Do1·ia~ 
mez de idade, excepto nos casos. provados de' 
lnole~tia., em que · poderá ser . feita. mais O Ih•. Drielo Filho (pela o~dem) -

.. t~u·de ; • . , .. · · · Sr. Presidente, ouvi o illustre r~presentt~tnt&. 
b} a revaecina.ç~o terá logâ.r sete annos: de Sergipe dizer que apresentava declaracão 

o.pó~ .a va.ccinação e será repetida . pó r' se- de voto cont1•a. o art. 2°; ouvi Y. Ex. dizer 
;ptennios; · · que não pod.ia ser acc~ita a d~claração ••• · 

Vol, Y · · 57 
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. ·· Ü ·SR. HENRIQUE BORGES -0 incidente j{\ 
· ·está resolvi.do pela M"esa·. 

O Sr . . Briclo Filho (pela o1;den~)' 
- Sr. Presidente, V: Ex. vae submotter a. 
votos a. minha. emenda 1 QuaJ dc~las ~ 0 SR. BRlClO FILHO - T&nho a dizer 

apenas .•. 
. . O ~SR. P.tu:s~DENTE - Julguei que a dcclà
·raÇõ.o t'osse .funda.mento.da, e, quando soube. 

O SR. P RESIDENTE- Eu disse que é a que· · 
manda. su,pprimir o art. l o. · . 

que não era, acceitei-a: · 
O SR. Bmcro Fn.Ho..:... Bem; eu não tinha 

ouvido esta declara.çlo de V. Ex. Agora, que 
j:t · ouvi . o Sr. Presidente dizer como resol
veu o incidente, vou sentar-me. 

1'cnl~o tomado em consideração a. declara
çãO do Sr. ·presidente; não ba necessidade de 
fazel-o com relação â do nobre representante 
do Estado do Rio de Janeiro, que versa. sobre 
o mesmo assumpt(). .· ·. 
·o Sa. HENiÚQUE BOMES- Nã.o faço ques

tão disto, mesmo porqtle pago a V. Ex. na. 
mesma moeda. · · . · . · 

Em seguida é posto a votos e appl'ovado o 
seguinte art. 3•: 

«Art. 3. o Revogatn-:-se as disposi~s em 
.·. contrario. » 

· o Sr. Brlcio Filho (pela ordem) 
l>equer verificacã.o da. votação. 

Procedendo-se á verificação, reconheàa-se,' 
terem -voiado e. fa.vor 103 S:rs. Deputadas a 
contra 20-total, 123. . . . 

E' annunoia.da. D. votação das emendas. 

o 81• • . Pre•idente - Todas ell tas 
emendas ti vero.rn parocor contrario. 

. ' ' 

o Sr. Tbomn.z Ca.vnlca.nti 
(pe~a ol·dem)-Sr ; Presidente, peço o. V. Fx. 
que faça consignar om acta que votei contra. 
'todos os artigos do p1•ojeoto de ncclnação 
obrigatoria. · , . 

· O ilr. B••iclo Filho (pela Ol'dem)
Sr. Presidente, V. h'x. deu al~uma. decisã.o 
sobre a deolaração da voto do Sr, Deputado 
Thomaz Cavalcanti 1 · 

O Sn.. Pl\ESIDEN'I'E~A declar_ação será. con· 
.sign:ida ~a o.cta. ' . 
.· · O SR; Batere FrLuo - Já está eliminada. 

· a<fu&Ha disposiç:ão do Regimento qutl ma.nda 
que as declarações de voto s1\jam man'dada.s 

· .á Mesa por• escripto 1 Era a. simples ]lOr gun
. . ta quo ou preeisa;va fazer a V. Ex. 

o s~. PaESlDENTE-0 nobt'G Deputa.d.o pGlo 
. Cearll., naturalmente hn. da enviar d. Mesa 
sua docl:J.l'a<}ão por ascrip to. 
. · E' a.a.nuócia.da. ~· votll.Ção da emenda. do 

Sr. Brioio Filho, SLlpprassiva do art. 1° do 
.. pl'ójecto n. 1~1 A, do 1004.; do Saaa.do. 

.. o .SR.. BlUCIO FILHO ~ Creio que esta está., 
evidentemente prejudicada (apoiados e não· 
apoiad-os), pois manda. Su'Dpriroil• o at•t . I• .. 
que a Camara -já. approvóu, sem modifl:~ 
cação. 

Veja V. E:<. como .con·o em aaxilfo da. 
Mesa e da Oamara, para que os tl·o.balhos se 
façam com maior· rapidez. · 

Repito: acho que a. emenda está.· evid.eute
mente prejudicada. (Apoiados e nclo t.tjJoiadas.) . . 

. O Sr. Pres idente- Como mepa.
reca que alguns srs. Deputados não julgam 
prejudicada. a emenda. de V. Ex. ,'que se acha 
sob o n. l do impresso, nu Sllbroettel-a a 
votos. · 

Submettida a. votos, é rejeitada. a refel'ida. 
~menda do Sr. Bricio Filho. · · 

O S:~.•. Brielo Filho ( pe&a ordem)• 
-Sr. Presidente, respeito muito a decisão· 
de V. Ex., mesmo porque ella já. foi muito 
liberal. - · 

Como o.lguns Deputados já. se retiraram 
sou forçado a requerer a. V. Ex. verificação 
da vota.çã.o. . 

Procedida a verlftcaciío, reconhece-s() que· 
a. emenda. fui reje!ta.da por 19 ooutra. 105· 
votos. 

E' annunciada. a ·votação da seguinte emen
da. do Sr. Bricio Filho, sob n. 2: 

cSi fOr :~.pprovado o art. !•, supprimam-sc· 
as palavras: c ?'cvaccinasl(ro. ~ 

O 8r. B:~.·leto FUho (t;e1a Ol'de»ü. 
-Sr. Presidente, pedi a. palavJ•a, _pela or. 
dem, para, estriba.do no al't. 208, rio nosso· 
Regimento, encaminhar a votacão. 

Aquelles collegas a quem a minha pros.-
sença na. tribuna. possa .incommodar, . esses 
que me desculpem, roas entendo que o
cumprimento do dever me imiJelle a tomar -
esta. posição. 

O a.rt. I• estabelece a vaccína.ção e revac-· 
cinação Qbrígatorias, e a minha. emenda re· 
tira. as pala.vra.s- e revacc1o.aoão -de mo· 
do que o que ficará obrigatoriamente esta
belecido será ap::nt\5 a va.cclnação a nõ.o a . 
revaooinaoão. . 

E nínguem se admlre des1;e fact() P.Ol'que, 
em alguns ps.izos, procede-se á va.ccJna.çio, . 
mas nã.o se admitte a re-vaccinaç-.ão obriga· 
toría . · . . 

Eu, St', Presidente, facultativamente, sou.. 
pa.rtida.rio to.nto da vo.ccinação, como da. re-
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"accinação, riJas, . Obl•igl\.toriamente·, SOU C.On· 
. tra.uma. ~ outra.. . 

Póde acontecc:l' c1uc o Congresso Nac.ional 
<tue!ra voto.1• essa. obrigação, mas não a dê 

._ até os seus ultimos limites. 
Eis a. r azão por que citamo a. atte[l~_ão da 

Casa, para. dizer a V. Ex. que, no momento 
om que Vt'.ccinarmos, o oJ•ga.nismo entra em 
lutQ, com os elementos da infecçiio. Póde da 
pelej!l. Slhil• c:>mb:dido. __ _ 

Agol':J, imo.gine a. C(l.mara qu·e, .. a.l6m da. 
vacéinação, tem que supportar a. revaccina.
çã.o, que, conforme determina o projecto,será. 
por septonnios . · -

AsSim, .o iurJi,·iduo que attiogit• a idade de 
50 annos. torá de ser vatninado 7 vezes, e si 
for um visconde do Barbacena, 14 vozes. 
(Riso.) . 

A Camarn. dos Deputados pód,e admittir 
que um organismo entre 7 ou 14 vezes em· 

. luta contra a infecção vaccinal ? 
E' por isso que chamo a attenção da Casa. 

no momento em que se vae votar ~ m!oha, 
emenda, que manda supp1•imir a revacc.il)aoão 
obrlgatoria em toda. a R.epublica • . 

Procedendo-se â votação da referida emen
da, é rejeitada por 99votos contra 28 . 

E' annunciada a. votação da seguinte emen
emenda, sob n. 3, olferecida. pelos Srs. Bu-
lhões Marcial e outros. . 

. Onde convier: 
Pr~ragrapho u nico. Constitue pro-v-a. do 

cu,mprimento do art . 1 o a exhibição de a.ttos
tado medico cJm a firma. reconhecida por 
ta.bellião. 

O Sr. GeJ.•JDano Ha•l!!llocher 
(pat•a cncaminl1ar a votaçüo)(") -Sr. Pl'esi
dént.o, no começo das votações o illustre 
Zeadet· da maioria tornou, em · nome do Go· 
verno, um compromisso solemne, qual o de 
inseril' no reguta.mento <lesta. ll.'l, uma dispo. 
siQão que admitta oe a.ttastados de todos os 
to.cultativos, pl1.r o. ce1•tiftcar qne foi' a:~.tisfeita 
t~ vaccina. compulsol'Í\1, •. . · 

Entretanto, Sr. Presidente, como S. E:t, 
·nã.o é que111 vae desempenhar o compromisso 
que .lcaba de tomar, (acho que as inteacõos 
do Governo são l'ealmente essas que S. Elt. 
acab:t de manifesi.ar aqui) nada. tn .mais 
na.tu1•al do que, desde logo, incluir na. l ei 
a.quillo que por emqua.nto é uma. simples 
p1•omessa. solemnissirua (apoiados . ) . 

Nós estamos <lefendendo aqui, Sr. Presi· 
dente, o direito que assiste a. qua.lquer cida· 
dão de vaccümr~se por medico de sua con-

. fla.nca:. . . . 
• O illu~tre Zaadcr declarou que o Governo 
está. dispo.;to a inserir no Regt\lamoo.to e.'!ta. 

faculdade . que aliâs é inherente a qualquer . 
de nós ; pois bem, si isto 8 · ser i o, si é ver· 
d<'.deiro , nada. impede q<te a ernemla. s·ejv. 
a.cceita. . · 

A . recusa, entretanto, da. emenda im
p orta tJnto quanta decretar a abolição do 
dit·eito de cada qua l escolher o .medico da.-
sua confir~nca que o deva v accin;n:.. · 

E' o que cu tinha. a dizer. 

O Sr. Corrêa ·nutr.a (1Jela ot·· -
dcm) (·)- Sr . Presidente, tendo do votar 
pelo M't. l0 _deste :projecto, unictl, e exclu.
sivamente por estar: ella do accorJo coní a. 
m ioha.-cons<}iencia. e dever de medico, occor · 
reu-me a. idcia. de· apresentar uma. emenda. 
regulando algumas disposições das letr-as 
c, D e E, do referido artigo. · 

A' vista, porém, da declaração que me foi 
feita. Jlelo Sr. Ministro da. J ustiç.a e agora 
produzida da tribuna pelo illustre leader da. 
Camara, peço licença para retiral·a. 

0 SR. BRICIO FILHO- Não é a .. emenda ·de 
v. Ex. que vae ser votada. · 

0 SR. CORltÊA DUTRA.- Pedindo a reti· 
ra.da. da emenda., tenho em vista, Sr. Presi· 
dante, evitar a. protelação do assumpto, evi
tar que o proj!'cto volte ao Senado . 

VozEs-Oh! 
Q S:a. BR.rcro FILHo- Isso não é r nz.iío. 
0 Sa. PRESIDENTE_ (cto m·atlol·)-:--0 pedido 

do nobre Deputa.do nao é opportuno. 

O SR. CottnÊA - DuTn.-\ - Sr , Pre!ldenta, 
preciso declarar ao illustrc representao.te de 
P.ernambueo que sempro aqui procedo de 
:~.ccol•do com a. minha. consolencia, sem rece
bet• suggestõe3 de quem quer que seja, e 
muito menos dominado pela força. do Governo. 

o SI\. B.IUCIO Fn.no-V. Ex~ não rne ~!l-
tendeu. V. Ex. nlio; disse quo o Mlnlstro do 
rn teriol' llavia declarado quo no regulamonto 
e cstaboloooria o, liberdadado da eEcolha do 
medico pal'a p r oceder á yaccina.ção r 

0 Sn. , CORRfia DUTRA -' Pel'foitamnte ; 
!alas, roceiando que mais tarde tiyessemo.~ 
J. sorpreza por que passamos qtianclo vimos 
o l'ogulamento de hygiene discordar em 
muitos pontos da. lei que aqui votamo's, pro· 
puz a. emenda a. que me estou referinclo . A' 
vista, porém, das declamç(les do iHústro. 
Ministro e do uigno leade;·, peço a sua re·ti· 
rada. · 

O Sr. Presi<lente _:. Opportuna
monte tomarei em considera.ç5o o requeri-
mento do nobre Deputad~>; -
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<) - Sr. lrineu._ Macãàdo· ·(pela 
m·âem) ___ Sr. Presidente, parece à primeira 
vista. que a emenda do nobre Deputado pelo 

-Jo districto ê mais . ampla que a emenda 
elabo:rada pelo honrado· Deputado represen

.'~ - _tante<do 2° districto _ desta Capital. Entre
-. --__ tanto, _·_ do _cuidadoso exame da emenda do 
' Sr. Dr. -Corrêa ·nutra, cujo nõme peço li-

cença para declinar~ se conclue que ella. é 
contradictoria.. _ -

a·da obrigatoriedade em si, e a outra, a da 
obrigatoriedade do fnnccionario se submetter 
aos medicos da administração publica. 

Nós já nos manifestámos em contrario â · 
obrigatoriedade da medida, e po1• isso de
claramos acceitar a emenda do Sr . Marcial, 
po~·que ella evita a obrigatoriedade imposta. 
pela lei, que é um mal maio1•. Acceitamos 
essa emenda pelo iln}X3rio das circumstan
cias. 

Si, por um lado, ella. estabelece que os .par
ticulàres possam vaccinar se por medico de O Sr. Thotnaz Cavàlcanti
sua exclusiva con'Jiança, em outra disposição, (pela m·dem) -Sr. Pi·esidente,· votei contra 
-a >emenda estabelece' que .as praças-e offi- todo o proja.::to da vaccina obriga.toria. 
cià:es das classes . armadas da · Re_publica, O· SR. BELISARIO DE SouzA--'-E eu tambem. 
gua-rda civil, etc., deverão ser vaccinados e 
revaccinados pelos medicos dessas corpo- O SR. Barcro FILHo-E _eu tambem. 
rações. - . 0 Sa. TI·IOMAZ CAVALCANTI-Mas,Sr. Pra· 

O SR. CoRRÊA DuTRA-São medicas de ·sua sidente, si olle tem de ser transfo1•mado em 
confiança. lei, que sejam pelo menos minorados esses 

vozEs_ oh :! . attentados que o :projecto contem no art. lo, 
estabelecendo a obrigatoriedade da vac· 

OSa •. Biucro FítHo ~ Podem .não ser. cina.. 
· o· SR. PRESIDENTE-PeÇo permissão para A emenda n. 3 diz que constitue prova 

obset•var que não está em votação a emenda da vaccinação obrigato1•iá o attestado do 
dono'QreDeputado. medico á oscolha de cada individuo. 

. ó . sa. -lRINEu M·AouAno-V. Ex. compre- O illustre Deputadopor Minas o Sr. Wen· 
· d ·t D t d · · d cesláo Braz declarou · d~ tribuna que o 

hei:! e que mut os .. -epu a os, Impressiona os Governo incluiria no rea.ulamento seme .. 
· pelo discurso que acabaram deouvir, podem 1 t d' · ~ 
· illudir-se e dahi a necessidade que tenho de lian e ISposrção. 
mostrar a contt•adicção da emenda n. 12. O Sn.. IRINEU IHAcrrAno-Ha uma causa 
- Ambas · as emendas teem o mesmo obje- que vale mais do c1ue a pressa de vota.1• a. lei: 
ctivo; ·mas· é preciso tornar ·claro que a ê o respeito de l'cgulal' os direitos dos oi· 
emenda' do Sr. Corrêa Dutra, si dá ao ci· dadãos que esta lei não respeita. 
dadão, que -denomina pa.rticular, -n. faculdade 0 Sn.. TuoMAZ CAVALCANTI __ Eu venho 
de se vaccinar com medico de sua crmfiança, lembrar a S. Ex. o prec_eito constitucional 
obriga, . por outro lado, os militares e os que d 1 -
es.lã .. o_ · .. sujeitos á.. administraQão publica. a. se que iz que as ois se1•ao confecclonadas no 

- 1 d' d t• Parlamento. Si o Congresso entender, si o 
. vacc na.rem com os me lcos · as respec lva.s Poder Executivo acha que este dispositivo 
corporações. deve ftcat• no regulamento, não ha mal em 
V~ Ex. sabe que, por um o.ccidente, constar olle da lei; porque si assim não acon· 

por disciplina, por uma oi•dem do Governo, tecer, penso que em face do nosso direito con
o -soldado vae muitas vezes servir em um 
corpo, cujo medico não lhe é conhecido, 0 si stitucional não podorá. set' incluído no rega-
pela lei não - se póde ob1•iga1' o cidadão a lamento. (Apoiados). 
conftar em profissional que nãúconllece bem, Si o Governo pretendo isso com a sinceri
nã.o é .justo fazer tal imposição ao soldado. dada que acredito, á vista da deelaração feita. 
(Apo$ados.) pelo Sr. Wenscesláo Braz, leader da ma.ioria., 
·. Sipor um la4o, essa's ponderações acodem si pretende com sinceridade, o Congresso 

aó nosso espirito, por outt•o esta.mos no de- que vote este dispositivo como emenda ao 
ver : de dizer que aceeitamos a. emenda do art. 1° -
nobre ·.· Deputado -pelo 2~ . distrieto, nós, con- 1 t d · 
trarias ao projecto -de obrigatoriedade, sim- s 0 eu . esejo que fique bem assignalado. 
plemente para. evitar um mal maior, (Tro- Quem é' que assume responsl.bilidnde da 
cam-se muitos apat•tes • .Soam 08 tympanos.) votação em ma teria desta ordem. 

o sa. PRESIDENrn-Attençã.o t Peco a V. Ex. que consulte â Casa sobre si 
.· .·-·. Peço ao nobre Deputado que se cinja ao concede votação nominal para- esta emendà. 

ponto ,que está em votação. VozEs-Oh l 
0 SR. IRINEU 'MACHADO- Duas questões 0 SR. PRESIDENTE-V. Ex:. está no seu 

estã.o·envol vidas no art. J o do projecto:uma, direito. 
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P SR.. THOllt:Az . CA.vALCANTI.:.._Aqui não é 
ca~ode Oh !.(AJJoiados). .Estou exercendo o 
meu direi to. 

·o Sr. Neiva (pela o,·dem) :___ E' meu 
intuito, Sr. Presidente, vindo â tt•ibuua. en
caminhar a votação, de accordo com o ar
tigo 208 doRegimento, que tanto acato, 
pedir, ao envez da retirada pro posta · pelo 
digno autor da ·emenda, e em desa.ccordo 
com a opinião -emittida pelo illustre Depu
tado_ que n.caba. de sentar-se, pedJr o con
trariO: que V. Ex. consulte a · Camu,ra. si 
concede a pr~ferencia para a emenda sob 
n. 12, do Sl'. Corrêa. Dutra. (Apoiados e 
apartes.) · 

Respondendo D,o·aparte .queoÚvi Merca da 
r~tirada, devo fu.z~r sentir á Casa que isso 
nao obsta. a que eu mste pela prefe1•cncia em 
favor dessa emenda; que sen autor pretende 
retirar, pois póJ.e ella passar a ser perfi
lhada por outro Deputado, como ja; o fez 
uma occasião o illustre Deputado Se. Bar
bosa. Lima, e é muito curi~.l, mesmo para 
evitar o fa.cto de um Deputado, conscjo 
de que uma. idéa vingará, se lembrat' de 
a.presental-a em cmendn., para retiral-a na 
horada votação, c desse modo burlar que 
ella seja inoculada no projecto. (R-iso.) 

Já vê que era o que se podia dar. Mas, no · 
caso vertente, não se dá isto, felizmente. 

A Iettra d do projecto diz : 
«Todos os offi.ciaes e soldados das classes 

armadas da Republica deverão sm· vacci
nados e reva.ccionados, de accordo com a 
presente lei, ficanclo os eommandantes re
sponsav~is pelo cumprimentu des~a lei. ?> 

Esta idéa, que pretende co erigir e, a meLt 
ver, muito bem, a emenda do Sr. Or. Corrêa 
Dutra, a qual acaba. de ser combatida pelo 
S1•. Irineu, julgo improcedente. 

Ora, o argumento que apresentou contra a. 
medida contida na emenda do illust1•e Dêpu-

. tado pelo. Capital Fedoral não prevalece 
porque, conforme a emenda. do SL'• Corrê~ 
Dutra, deJde que haja. a obrigatoriedade, pa
rece que é mnito mais razoa.vel qtie elles 
prefiram os ofllciaes meclícos com que estão 
a~ostumados, aos medícos -otnciaes da. hy
giene. 
. Assim, des~e o _momento em que vingou a 
Ic!_éa da vaccmaçao obrigatoria., pela qual eu 
nao estava longe de votar .•• 

UM SR. DEPUTADO-,.Agora ~ 

O SR. NEIVA-.' •• o que não ftz, desde o 
momento que foi toda pa1•a a H..epublica e 
tendo eu ouvido o clango1• do clarim •• , 

UM §R. DEPUTADO- Registre-se .. esta de
cla.raçao, 

O SR. NÉivA_:_ O que ,_digo -é par~ a. -- Ga
roara e para. o paiz ; . não ·faço . segredo de 
minhas opiniões, e só as subordino aos com
petentes. 

Pois bem, eu, que sou pouco ma.vortico, 
tremi todo e votei, talvez errado, quando 
ouvi ocln.ngor do clarim ! (Riso.) . 

O que é re1l é que, no caso vertente, 
descle que vingou a idéa da . obrigatoriedade, 
aqui · como no . Brazil inteiro, deve então 
ficar sn.lvo ·isto-'-- e sem querer duvidar da 
palavra prestigiosa e honradissima do nosso 
distincto collega e leader S1·. Wenceslau 
Braz, que promette que ha de ser encartacla 
(v<t o tm•rílo) no regulamento a medida que 
a. emenrla quer consignar. 

Shn, po1•que si ha con;:las neste mundo 
de que cu tenha medo são-.materialrnente,a 
policia, e parlamentarmente, administrati: 
vamente, os regulamentos, po1•que estes, até 
hoje, . teem servido pn.r<~ a. · transformação 
das 'idéas vencedoras ilo Congresso, podendo 
eu mostt•ar diversos· exemplos. · 

Assim, attendendo a que a emenda do H
lustre Deputa.do obriga, é verdade, á vaccina 
os militares, mas inoculada pelos medicas 
dos corpos; a.ttendondo a que . quer até que o 
pessoal dos e.)tapeleclmentos industl'iaes, fa
bricas, companhias, etc., seja obrigatoria
mente tambem . vaccinado, mas pelos · me· 
dicos que, em reg1•a geral, são contractados, 
gozam de confiança e recebem dos operarias 
presentes e mtl.nifestaçõt>s,além . de honora· 
rios,; attenclendo a que que1• tambemque os 
das repa.rtiçõesmunicipaes sejn,m vaccinados, 
mas pelos commissa.rioa da hygiene munici· 
pal, de sua confiança; attendendo, sobretudo, 
a que so prevê a hypothese dos particulares 
não pedcrem ser compellidos a se vacci
narem ou revaccinarem na.s repartições 
otficiaes- desde que curopt•am ·o preceito e 
exhiba.m attestado pa.•;sado pelo medico de 
sua. contlança-acllo que, ao menos, se devo 
salvar isto. 

E, si fosse possivcl á Camara. acceitar uma 
emenda ·de uma virgula.zinha, eu pediria, 
pt•imeiramente, ao illust1•e Deputado que 
não abandona':lse seu filho querido, aea.len· 
tado como foi pelo seu espírito scientift(}o 
(apoiados}; que reconsiderasse sou pedido, 
que visse que teve uma idéa benenca, .dando 
uma valvula de salvação nessa originalidade 
do pressão, e, em segundo logar, ,pediria 
que a Cama.ra accedesse á minha proposta 
~ dé~;se preferencíá. á emenda de S.Ex. 

0 SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre Depu
tado que restrinja. as suas considerações. 

O Sn.. NEIVA.-Eu já acabei. •• 
Queria pedir ao nobre Deputado que re· 

tirasse o pedido de retirada (hilarldade) e 
á Cama.ra que a.cceitasse o meu pedido de 
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:preferencia: . acerca do qual rogo a V .Ex., Esta emenda. retira. das mãos dos medicos · 
Sr. Presidente, .que consulte á Casa. (Muito da Directoria. Geral uc· Sa,ude a faculdade 
bem; muito bem). ·· exclusiva ... 

• · ·· - . 0 SR. SÁ FREIRE-Pl'ivilegio. o Sr. PI .. esident.e-Parece~l:rie que 
não posso consultar á Casa sobre a pr ... efe- O Sa. BRICIO FILHo-... o 'Privilegio; con
l'encia para a emenda, porque o propl'io forme diz em <:~o parte o meu n:>hre coUega, 
autor da mesma emenda pediu a i'etirada, de va0cinar e pa.ssa.r attcst:tdo do v:a.ccina. 
como lhe é ·permittido. Quando chegar a· o SR. W.ENCESL.~u I3RAz-Ondc está o pri.., 
aceasião da votação da emenda, consultarei vilegío ·? 
á Casa, sobre si consente na retirada. 

O SR. Brucro FrLHo-St•. Presidente, eu 
o Sr~ Bricio Filho ...;Peço :1 pah- ouvi ha pouco o z.éacle1·, moa distiucto amigo, . 

vra.. P. ela ordem. _ Sr. "\Venceslau Bl'J.z, a quem rJndo sempre 
todas as attenções, pJrQue é das mesmas m·e-

0 'SR. PRESIDEVTE-V. Ex. ji.L fallou duas recedor (apoiados), ouvi S. Ex. dizer que não 
Tezes. havia · noces~idade de votu• est:t emenda 

O Sa. BRicro FlLno-FaUci muitLts vezes, porque ell::'1. seria in~~uicla na regulam:li1-
:.-uas não sobre esta emenda. · t.ação .•• 

VOZES-'-E' exacto. 0 SR. "\VENCE'iLt\U BRA.Z-:-EU dei outras 

o ~h·. Bt•icio F.ilb.o- St•. Pre:3i
dente, o nobre repre~ontantc pelo Dlstricto 
F~deral o Sr. Corrêa Dutra, requereu á 
V. Ex; que consultasse a Casa se · cons·mtia 

. que fosse retirada sua, emenda. O uobre 
Dep,utado o Sr. Neiva roqueren qu~ V. Ex. 
consultasse á ·Casa si concedia pret'erencia 
para a emenda do Sr. Corrêa. Dutec:t. 

O SR. HENRIQUE Boacm~ -Tudo isto já nós 
slbemos. 

O SR. BÚcro FILHO-Tudo isso já. nós sa~ 
"bemos, como diz em aparte o Deputado pelo 
Rio de Janeiro, mas preciso dizer tudo isso 
parâ. a conclusão a que queYo chegat•. 

v. Ex., Sr. Presidente, declarou que sub· 
metteria em primeiro logar á votação o pe
dido do Sr. Corrêa Dutra .•• 

OSR. PRESIDENTE- Em occasião oppor
tuna. 

o s:R. Bnrcw Fztuo- ••. em momento 
opportuno. 

Reservo-me pa.ra nesse momento oppor
tuno dizer o que sitlto a respeito da emenda 
de $. Ex., porque . agora. . aquillo que está 
flebaixo das nossas vistas, sendo objecto das 
nossas cogitações, é_ a ·emenda do Sr. Bulh9es 
Marcia], que está ,subscripta. patos Srs. Au
gusto Vas~oncellos, Americo _de Albuque1•que 
e tambem asfJignada pelo Sr. Sá Freire. 

Que diz eata. emenda. 1 

Diz: «Accrescente-se onde convier: para
gr·apho unico-ConsHtuo p1•ova do cumpri· 
mento do a.rt. 1 o a exhibiçã.o do attestado 
medico" com a firma reconhecida por ta
bellião.» 

Que faz esta e:ncn(ta, Sr. Presidente ~ 

razões. 
0 SR. BRICIO FILHO- ••• alem de outras . . 

razões. 
O qu~ se conclLIC, p:>rt::tntó, da declaração 

de S. Ex. é que aquiHo que est::t consignado 
na. emenda é uma cousa necessaria pa1•a ser 
posb em execução, tanto que S. Ex. tomou 
o compromís ;o de fazer com.queesta dispo-:
sição seja incluidu. no ragulamen to que tem 
de acompanhar a lei. 

S. Ex. · deu outras razões . em que . nã.o 
quero eutra.r, para nKo alongar o enca.mi· 
nhamotlo da votação. . 

Não trato do compro~uisso do leader, por
quejá mo3trei á Cas1 o que valem cs:J~s 
compl'omissos deaute da vontade do di
rectol' geral de saude, quo é mberana o H
limitada, e se impõe a todos. Elle apl·esen
tará o regulamento que fizer, entender e 
achar mais conveniente, regulamento que 
será posto em pratica. como aquelle .iá. ca
lebre, conhecido so lJ o nome de Codioo de 
To1·tt.was. 

Não é disso quo venho agoi'a-trt\tar; meu 
objectivo é outl•o; o Sr. Corrêa. r;>utra, com 
a · maior franqueza, disse da tr1buna que, 
tendo convet•sado com o Sr. Ministro do lote- . 
rior, este lhe havia. decla1•ado que a medida .. 
seria incluida no regulamento, o que, por
tanto, não e1•a conYenicnte a approvação ~a 
emenda, mesmo. porque a sua approvaçao 
importava na voltá ~o pt•oj~cto ao Sena.d~~ 

Agora. é que ou veJo a razao po1• que n~o 
quere1u approvv.r ests. emenda, e por q~e na~ 
será. acceita nenhum:t. outra; da. razao fo1 
decla1•ada da tribuna. pelo ·Sr. Dr. Corrêa ·. 
Dutra, com a maior f1·anqueza e sjnc~rioade. 
s. Ex. <lisso qu13, tea'lo conversado em · o 
Ministro do Interiol', este garantil•a que isso 
seria lncluido no regulamento, e que por 
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~conseguinte não havia necessidade da re- De qu3 trata a emenda do nobl'e Depu-
:messa do projecto ao Senado. tado 1 Em uma. parte refe-re-se á !!lesma hy-
- Estou · reproduzindo· perfeitamente, . creio pothese ; em outra parte pm•mitte que nas 
eu, a declaraQão de S. Ex. corporações militares, na guarda civil, etc .• 

Pois bem, Sr. Presidente, ao que parece, a vaccinação e revaccinaçã.o seja.m pratica-
a ida. de um projecto :para o Senado já ê das pelos medicos das mesma~._ ~' 
um caso extraordinario, que nós devemos Ora, um medico de batalhão, um medico 

•evitar ! do exercito, um rr!edico da armada pôde não 
Aq_uella disposição da ConstitJiição, que merecer a confiança de um membro dessas 

manda que -as duas casas do Congresso col- corporações. 
-laborem na confecção de uma lei, está posta ,0 SR. PRESIDENTE _ v. Ex.. não pô-de 
<1 margem, porque já. se diz que ella não 1 -

-deve sm• cumprida, uma yez que úm favor, encaminhar a vo_ta.ção em re_açao a uma 
>uma promessa, uma graça, possa substituir emenda que não está em votação. 
'a disposiç1o. . O SR. BRICIO FILHO_; Ta.ntó o que estou 

Ha um favó1•, ha uma promessa, ha U:m dizendo tem relação coin a emeadí.l. que vae· 
·-comprJnlisso de . inclusão no Regulamento ; ser votada que o Sr. Deputado Corrêa Du
·deixemos, pois,- de lado o Regimento o a· tra tratou do assumpto com acquiescencia 
.constituição. de V. Ex. 

Vejam a differença entre os dous casos : 
si for votada a emenda, ella figurará no Re
:gulamento em virtude do Regimento e da 
·Constituü;ão.; si a disposição tigm•ar no Re
.gulamento; como se deseja que aconteça,
não figurará por uma disposição legislativa; 
vae figurar por um favor, po1• uma graça, 
:por um obsequio ! (Apoiados.) 

Eis a differença das situações ! 

O Sa. PaESIDENTr~- E chamei varia;; 
vezes a 3ttenção do Sr. Dl'. Corrêa D11tra. 

0 SR. BRICIO F1LIIO- Terminarei já. 
Quantas vézes um otficial ou uma. praça do 
Exercito ou da Arm~tda. deixa, de recorrer 
ao medico do Exercito ·ou da Armada, pro
cm·ando um medico particular ? Eu mesmo 
tenho tratado de officiaes que não quizeram 
recorrer aos medi~os de sem:; respectivos 
batalhões. 

Veja V. Ex. como os casos são diverao:J, 
,como se repellem, como, nessa hypothese, 
·temos a Constituição que nos apoia e auxilia, Eu t:unbem já fLli militar, já estive. na 
·-e em outros temos a Constituição violada. g·uerra, em Nithel•ov, com a patente de 

Po1•que, Sr. Pre~idente, quem faz as leis d " · d t - · 
·somos nó.3, e não 0 Poder Executivo, que não ·capitão, e quan o calu oen e nao recorri 

ao chefe do serviço medico, mas a um estu-
.tem para isso competenoia. dante que tl•abalhava sob as minhas ordens. 

O SR. BARBOSA LIMA-0 Sr. Medeiros e O Sa. PRESIDENTE·-Isso não esGá em diS· 
Albuquerque devia dar sua opioiõo sobre cussão. -
-esta nova concepção de Poder Legislativo. 

0 SR. BRICIO FILHO-Agora, Sr. Presi· 0 SR. BRICIO FILHO-E.:;tou pl'OCUl'ando 
.dente, tomando em consideração as outras toma1• em consideração as palav1•as do S1•. 
Palavras do Sl'. Corrêa Dutra, eu tenho a Corrêa Dutra. S. Ex., medico dis1iincto, 

não trataria certamente de.~ um soldado 
pond.erar. · • da brigada policial atacado de grave mo· 

O Sn.. PRESIDENTE-Peço ao nobre Depu· lestia cte olhos, por não ser essa a sua es-
:ia.do que rest1•inja as suas obse1•vações·~ pecialidadc. 

o A Cam:tra comprehende a importancitl. da 
;fazenf~· Bmaro FILIIo-E' 0 que estou emenda que manda que os p:n•tíoulare:; pos-

Vou retirar-me da tt•ibuna, mas não posso sam recorrer aos medicas de sua confiança. 
fazel-o sem tomar em consideração a decla- pasos ha em que a vac.Jinação e reva.ccina-
. - d b t t d ção não devem ser feitas. · 
;raçao ·· o no rc represen an e o Districto Ha or2"anismos quo não· ,Jodam receber a 
·FeJeral. ~ 1: 

Disse s. Ex. que a sua emenda está nas vaccin~, embora ella. seja ex~rahida. ~e vi
:mesmas condições da que. vae ser votada. , tello sao, ~em prepa_rada_, e mocula.d.~ com 

Ora, como esta. circumstancia da emenda todos os cmdados anttseptlcos . 
.. elo nobre Deputado está nas mesmas -condi- Quem está em condições de saber si um 
-.ções, e pôde influil• no resultado da votação, individuo pôde ou não receber a vaccina, 
peço licença para, encaminhando a votação, não é o medico da Saude Publica. que chega 
.dizer que não está no mesmo caso .. · no momento, entra pelo lar, enfl'enta o vac-

. Do que trata. esta emenda? cinando pela primeira vez, e sim o medico 
Tr&ta da. permissão. a cada um p.lra ser da família, habituado a acompanhar aspes..: 

waccinado pelo medico de sua confiança. soas da casa. · 
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ÁNNAES ·· DA. CAM:ARA 

:M\lü6s casos de ilifécção grave teem sido .. feitament~ desriêcessal'la, á vista da disposi;.- · 
observados depois de vaccinações pelo pes- çã.o do art. 2°, lettra. C, que diz o seguinte : 
soaldahygiene. ·· ·- «As pessoas que tiverem maisde seismezes-

Então o casodeCypriana não é. um facto de idade serão vaccinaàas, excepto si pro· 
provado~ Procurou-s~ negai· o e o meio de varem de modo cabal terem soft'rido essa 
que lançou mão o Sr. Dr. Thomaz Coelho operação, com p1·oveito, dentro dos ultimos 
foi o de attribuir .oobito a uma dermite. :seis annos.» · 

o sa. PRESIDENTE-Lembro mais uma vez Qual o meio ~ E' o attestado medic9. 
ao nobre Deputado que essa ma teria não Nestas condições, foi deante desta disposi-
está. em discussão. ~ · _ ção ·_que a Commissão de Saude Publica de

clarou · positivamente, interpretando-a, que 
O SR. BRrmo -FILHo~ Vou á tribuna, Sr .. o attestado medico seria acceito e não po

Presidente, mas, antes de fazel-o, chamo a deria deixar dO .sel-o; e, . portanto, é ·aesne
attenção dos Soo. ,Deputados, porque pôde cessaria a disposição da emenda. (T1·ocam-se 
acontecer que lhe entre. pela casa um me· muitos apw·tes. Soam os tympanos.) . . . 
dico -que vaccine, den•amando a lympha so- Foi i5to que affirmei. A meu ver, é desne.· 
bre u~a mesa. deixando que ella se alte1•e, cessaria a emenda.. porque o artigo do pro
que receba outros mic1•obios, para depois le· jecto ê perfeitamente claro. (Apoiados e nito 
val-a ao braço do paciente, como aconteceu apoiados;) . . · · 
nesta Capital, com um medico, ao . vaccina1' Tenho concluído. 
cento e tantas crianças. • · (O 81·. Oli~eira Figuei?,edo deixa a cadeira 

O SR. MELLO MATTOS -Quem foi esse da ]Jtesidencia1 ,q·ue e occt,pada.pelo Sí·. Ju-lio 
médico? de ltfeUo, 2o-Vice-P1•esidente). · . 

O SR. BRICIO FILHo-·o Sr. Medeiros e Al- 0 Sr. Sã Freire (peta o>·de1n)-
buquerque póde responder a V. Ex., que foi Sr. Presjdente, assignei tambem a emenda 
quem deu a queixa á Direetoria de Saude ;o n. 3, que ~_ 01.a foi subme ... ttida á consideração 

- .facto hoje é publico. · da casa. 

OSR. MELLO MATTos.;...Si é esse. está de- A em· end'a dis. põ. c o se
0
auinte: 

n:íittido. · · 
«Constitue pro-va do cumprimento do art. 

OSR. Hmcro. FILHO- Mas_. depois de ter lo a exhibição de attestado medico com a 
inftcionado, de ter deixado muita. criança fil•ma reconhecida portabellião.» 
talvez em Jl1âS condições. (T>·ocam-se nume- Chamo a attenção da Casa para o modo 
·rosos_aJUtrtes. Soam os ty?1~panos:) • claro por que foi estabelecida a emenda. 
·o SR. MELLO MATTós.;;_O Governo não pó de O iUustre leader d.a. maioria . da Camara 

impedir abusos dos seus funcciona.rios; 0 que declarou que esta emenda não precisa a.bso-
ód · b luiamente - ser a.pprovada, porquanto o 

p e é pumr os que a usam. projecto ja. cogita da especie, tanto que a 
O S:a.. BRrcxo FILiiO - O qu.e se diz é que digna Commissão de Saud~ Publica, inter

~sto sé evitari.:~, si o paciente se vaccinasse pretando os diversos dispositivos do mesmo
com quem quizesse. (Trocam-se muitos apcw- projeeto, já se havia assim mn.nifestado. 
tes. :Soam os tympanos.) . Não basta, Sr. Presidente, como é natural,. 

O SR. PRESIDENTE-Attenção t a simples interpretação, offerecidapela Com- · 
O SR. BRICro·FxLuo...:..Vou, Sr. Presidente, missão de Saude Publica para o effeito de 

te · · h b ti ·t d t chegar à conclusão que pretende. 
rmmar as mm as o servações - e1 as en ro Quando me referi . a esta emenda, tive oc-

doslimites do art. 208 do Regimento, cuja casião de ouvir a decla1•açã.o de dous dos 
disposição a Camara. inteira conhece. membros · da.Conimissão de saude Publica de 

O Sa. PRESIDENTE-V. Ex. está fa.llando quê es.ta1·iam promptós a pugnar em favor,. 
h&_ 25 minutos. da dita emenda. . . . . 
, • 0 SR. BRICIO FILHO-Tendo já.-dito O bas· 

tante para. encaminhai' a votação, usando da 
faculdade que me é dada pelo Regimento, 
dec~aro ~ V. EI. que tenho conoluido. 

. _Q -\ Sr. "\Venceslau Braz (ptJia 
or. â .... ~ .. m ...... )·. S .. r . •.. P .. res.id. en. ~. ,'. d ... ua.s ... _ P .. al~ vras apena• .. ' para; :_f~zer rect1ficaçao a um . diScurso do 11· 

-lustr~ . collega. . ·
_Eú di~se que a emenda. apresentada pelo 

nobre Deputa.do pelo Districto Federal é per· 

O SR. MALAQUIAS GoNçALVES-E ainda 
hoje votaria a favor. 

O SR. SA' FREIRE-Obrigado. E$ta emGnda 
é indispensa. veL . · -· . ·. . . . 

E para. demonstral·o_basta cotejar o disp[)
altl vo . lido pelo honrado leader da maioria 
com a emenda que aoabo de ler e a decla~· 
raolo do Governo • 

Db a lettr&-0-do projeoto : c As pes · 
1ou quo tl verem malt de· Jel& mezes de idade: 
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serão vaécinadas, excepto .·. sl-prova.rem de 
·m.odocabalterem so:ffridoessa operação; com 
proveito, dentro dos ultimos seis annos>>. 

Portanto, cabe ou não ao Congresso Na
cional definir qual · é esta prova de modo 
cabal1 

No regulamento de hygiene poclerâ ou pão 
o Governo estabelecer que esta prova pode 
ser acc.!3ita polo medico de Hygiene 1 

Ora, isto deve merecer_ a approvação da 
Camara. Si o Governo quer consignar a dis~ 
posição que acabo de indicar é porque ella 
é necessaria. Agora, a quem compete 1 Ao 
Poder Executivo ou ao Poder Legislativo~ O 
modo de prova ou a fôrma pela qual se deve 
dar a prova. pertence ou·- não ao ·Congresso 
Nacional~ · · · 

Assirn sendo, eu posso conrluh· que1 já que 
o Congresso Nacional pela . maioria de seus 
membros fez decláraçõas de que a emenda ê 
necessaria., não vejo r.azão para que o Con
gresso . deixe . de . votar uma lei clara e ex
pressamente para · dar um::t ·lei que · possa 
razel' em resultado . interpretações diffe· 
rentes, e a prova é que a estamos interpre· 
tando differentemente desde já~ 

Eis porque. a bancada do Districto Fede1•al 
o:ffereceu a emenda e espera que a Com
tmissão a approvará. (Muito bem·; muito bem.) 

· O Sr. Barbosa Lbna (pela m·
clem)-Eu ebego a que1·er crer que a Camara 
não votará contra esta emE'nda ; chego a 
querer crer em um retalho de illusão que me 
fica depoio:~ de · uma . votação tão signi:fic a
tiva ... 

0 SR. \\':ENCESLAU BRAZ - Qualquer me•· 
dico. 

0 S:R .. BARBOSA LIMA-Não é isto que diz· 
o regulamento. 

0 SR. \VENCESLAU BRAZ-Dá um aparte. 
0 SR. BARBOSA. LIMA-Nã.o nos . precipi~· 

t~mos. V. Ex. me ajl1dart\. a não ser muito 
prolixo, para não incorrer na justa a.dver~ 
toncia da Mesa. 

Nós estamos deante destn.s duas d0utrínas: 
uma., aqui invocada pelo illustrc leadeJ•; sob 
a fórma vaga dos princípios goraes da her
meneutica jm•idica, direito nas suas reg1•as. 
muito conhecidas, e outra, o .. regulamento 
em vigor, que diz que prova de vaccinação 
só se faz com attestado dado por medico 
da hygiene e ;eegistrado na Dlrcctorü.t Cen
tral- art. 210 do regubrnento em vigor. · 
. Logo, ha um:a. doutrina. juridica, com a· 
consagração offi.cial, que impõe; como theoria 
victoriosa, isto: que ·prova cabal só se· 
faz por meio dos attestados dos medicos ·da 
hygiene. . · 

Que quer a emenda~ Quer que a pro v[!. 

cabal seja feitt\, em contrario ao que o 
regulamento manda, tn.m bem por attes
tado de medico que não seja empre.;a.:lo 
publico. . . 

Na alternativa, pois, não sendo taxativa a 
lei, cabendo ao Governo, .no seu desdéJbra~ 
mento regulamentar, fazer de um modo ou 
f<1zer de outro, a. Camara não póde ficar de 
braços cruzndos; tem de dizer o que é que 
prefere. ·. · · . . · 

E ·preferindo a emenda, . a Camara · tem 
O SR. BRICIO FILHo-Que ingenuidade declarado que o Governo não póde deixar 

eiEa ~e V· .Ex • ! · de contar com . a collaboração de todo o 
O SR. BARBOSA LIMA.- .•. porque não corpo ·clinico desta Capital e do Bra.zil, 

se incluo na disposição da lettra c, · do art. 2° c1ue . o Governo . não vae fazer hygiene 
lido pelo illustl'O Deputadoleade1· da maioria. com a corpo sacerdotal, · de uniforme esta:
a conclusão que S. Ex. tirou do contextó tuido pelo regulamento em vigor, unicc 
deste dispositivo. , que faz fé, unico que faz prova, na theoria 

Ha logar nesta disposição pai•a uma/ altm·- ·victoriosa, atravez da dictadura. sanitaria do 
riativa. em que o Governo po(le decidir de Sr. Dr. Oswaldo Cruz, cuja cornpetencia 
um modo ou de outro. Si não, vejamos : bacter·iologica está muito longe do respectivo. 

«As pessoas que tiverem mais de seis criterio jurídico. (Apoiados·.) .. 
mezes de idade se1•ão vaccinadas, excepto si ' Si a Camara. vae votar contra a emenda ; 
provarem de modo · cabal terem soffrido 8i, deante desta alternativa, a Camara 

·essa nperação, com proveito, dentro dos ul- rejeita <1. • emenda; si a Camara não recusa 
tin;10s seis annos». · o art]go do regulamento, si a Camara não 
· o sa. WENCESLAU BRAZ-Qual é · d · vota a . emenda - suppressiva . do artigo · 'do 

cabal? E' 0 attestado medico. · _ 
0 

mo 
0 

regulamento ; si a Camn.ra acha qu~ · o re· 
gulamento é uma consequencia da lei que 

O Sa. ·BARBOSA. LIMA.'-Qual é o meio de :votámos o anno passado; tudo converge para. 
fa~er a prova de modo cabal ? demonstrar que a Camara. acceita. a dou• 

trina de que só faz prova o attesta.do medico 
dado por delegado de hygiene · ou inspectot• 0 ; Sa., WENCESLAU . BRAz-Pelos principias 

geraes do direito, repito, é o attestado me· 
di co,, 

o sa. BA~BbSA "LIMA.-De que medico~ 
Yol. V 

sanitario • . (Muito ·bem.) · 
Esta é a logica, absolutamente irrespon· 

divel, dos :tactós que ahi estão patentes·-
GS 
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ANNAES DA CAMARA 
.. . -. -. ·- ---

·E, - c~nsêquentemente; .procedendo. assix:n; ):\ · •· E' de' novo .annuncia.da a : votaç~o .da _ . sq~. r 
Camarll. terá, explícita ou implicitamente; guinta emenda,-sob o n. 3, dos Srs. Bulhões ., 
·mascóm umacomplacencia que me per~i~tQ Marcial e outros:--
.. não-louvar, imposto a cada chefe · de familia 
a obrigaÇão de se deixai' vaccinar a sf e aos 

:'seus peJos .. delegados de hygiene, sem o di
': raito~e apresentar, como pl'ova. cabal, attes

.tados firmados por clínicos que não sejam 

-·«Onde •convie1•: 
- Paragrapho unico. Con~titue . prova do 

cumprimento do art. 1° a exhibiçã.o de atte$-: 
ta do .. medico com . a :tlrtna reconhecida por 
tabeUião.:. 

_ da hygiene; terá imposto -medicos e pro
·scripto medicos, decretando que 'o medico o Sr.Pt .. esidente-Paraestaemen-
Ue cada família -poderá ser A ou B ou C e da, 0 Sr. Thomaz Cavalcanti pediu ~-otação 
não poderá sel· Dou E ou F; que o medico nominaL Vou consultar a Camara. (Pc:wsa.} 
F~lano, q~e até_hontem não tinha . fé pu
Ntca, no·d1a segumte passa a ter, por haver 

. ·sido_,nomeadq delegado de hygiene O'!J inspe

. to r sanitarió ; ter(t constrangido ·. a mim a 
. me deixar·. vaccioar por medico em que 

O St-. Thomaz Cavalcant
(J)eZa o1·dem) .:...Peço a V. Ex. consulte a Ca-: 
mara. si concede votação nominal sómente , 
para a 13 parGe da emenda sob n. 3, isto é, 
até as pala.vras--attestado medico. 

Consultada. a Garoara, responde affirmati
vamerite. 

-tenho o direito de nãó depositar confiança 
·_de ·especie algum,a.,· ou então a passar como 
não · vaccinado, por mais vaccin~do que es
teja, por clínicos que não seja,m empregados 
da Hygiene. · · O Sr. Pa'~sidente- Va.e se proce-

Esh é a situação em que a Camara se der á chamad<t para· a votação nominal. · 
colloJa deante da alternativa em que não ProcJderido-se á votação nominal •. respon- . 
q_ue1• resolver, decidindo,"entretanto, implici- dem nao, isto . é, não approvam a se:- . 
'tam(jnte, de modo a dar a sua approvação guintc primeira parte da referida emenda, 

- 2.-) artigo do regulamento que manda que o sob n~ 3, offerecida pelos Srs . .Bulhões 
atte::;tado só faça prova cabal, só tenha fê Marcial e outros- «Onde convie1•: Para.;. 
pub:ica _quando de medico da Hygiene. grapho ui:l.ico. Constitue prova. do cum

E como é que o delegado de Hygienc vae primento do art. 1° a. exhibição de at
dal' attestado a respeito dos individues já testa·Lo medico-os Srs. Se:t Peixoto, Enéas 
vaccinados ? Martins, Passos do Miranda, Arthm· . Lemos, ·•· · 

Pass!l. • a lei, : vae o delegado de Hygione á OarloH de Novaes, Rogerio de Miranda, Ani.;.. 
casa do indhrlduo e encontra-o vaccinado; zio de Abreu, Joaquim Pires, Thomaz Ac
e;:,teindivlduo permitte ao delegado de Hy- cioly, F1•ancisco Sá, Eduardo Studa1•t, Sergio 
,giene o exame da cicatriz,vaccinal. Agora, Saboya, Gonç:1lo Souto, Fonseca e Silva, Al
pal•gunto aos clínicos que me ouvem: ha be1•to Maranhão, T1•inU.ade, Angelo Neto, 
modos de ve1•ítlcar si aquella.s cicatrizes Euzebio de Anclrade, Domingos Guimn.rães, . 
vaccinaes correspondem a 4, 5 ou ô annos, CastL•o Rebello, Bulcão Vianna, . Prisco Pa-
is to ê, si o individuo é . obrigado á revacci- raizo, Felix Gaspa1•, Eugenio Tourinho, . Gat'
nação, portlUe, pelo projecto, si a cicatriz cia Ph,es, Satsrro Dias, Augusto de . Freitas 
-:vaccinal tiver mais de 6 a unos, tem o in- Pinto Dantas, AI ves Barbosa, Eduardo Ra
dividuo que se1' vaccinado, porque a reva- mos, Paranhos Montenegro, Rodrigues Sal
ccinação ê por septenarios ~ (Pausa.) Não. danlla, Bernardo Horta, Moreira Gomes, 
Então a unica prova que resta é o attestado Mello Mattos, Fidelis Alves, Silva Castro, 
do ·medico dn. família, que faz a vacci- Laurindo. Pltta, Pereira Lima, Mauricio da 
nação, e, só por esse attesta.do, se poderia AlJreu, Carlos. Teixeira . Brandão, Francisco 
v~rifica.r que esse individuo está dentro do Veiga, Viria to Mascarenhas, Estevam Lobo, 
prazo de 6 annos. . Bernardo Monteirq, José Bonifacio,Gastão da. 

Mas, - si · este attestado não é admittido Cunha,Ribeiro Junqueil•a., Carlos Peixoto Fi
.e si a. prova scientifica. ·não se póde fazer lho, David_Campista, . Anthe1,o Botelho, Car
peh\ cicatriz vaccinal, e si não ha meio de, neiro do Rezende, Bueno de Paiva, Leonel 

- -olhando-se para o individuo, dizer si elle F'ilho,Adalbérto Ferraz, Lamounier Gódofre
éstá dentro dos 6 ou 7 annos, a consequen· do, Henl'ique Salles,Oalogeras,Carlos Ottoni, 
.cia. é o individuo ter -que se deixar. de vac· Sa.bino Barroso, Nogueira, Olyntho Ribeiro, 
.cinar, ainda. que es&eja dentro do septeonio, Olegario Maciel, Wenceslau Braz, Bernardo 
será por um delegado de confiança do Go· de Campas, Do mingues de Castro, Francisco 
;yerno _obrigado a fazel-o. Romeiro, Arnolpho Azevedo,Josê Lobo, Leite .. 
. · Não é tyrannia ~ ACI·edito que a Cama.I•a. de Souza, Candido Rodrigues, Joaquim . Tei- · 

não quer impor tyrania; mas, si a. quer xeira Brandão, Bernardo Antonio, Aquino·, 
·impor, sua alma., sua palma. (iliuito bem; Ribeiro, Lindolpho Serra, Alencal' .Guima--
~·uito õer.n.). rães,Abdon Baptista e Eliseu Guilherme(78.). 
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SESSÃO El\L23 DE SETE:l\IBRO DE 190~ 459 

Rés~ondem . sim ·os Sr3. Christino Cruz, .l derando-o lente substituto da. mesma facul· 
'Thomaz Cavalcanti, IzidroLeite, Teixeira de da_~é, designando-lhe a secção que lhe com
.Sá., Affonso Costa, Celso de Souza, Brioio peta pelas provas . dadas em concurso e se
Filho, Pereira de, Lyra, Malaquias Gonçalves, gundo as conveníencüis do ensino ; 

.M~reir~ Alves, . Uornelio da Fons~c~, E~taci.o Continuação da 3a discussão do projecto 
-C01mbra, P~d r;o Perna:mbuco! ~lp1d1o F1gue1- n. 30C, de 1904, ·sub3titutivo do projecto 
_redo,- Ro.dri~ues Dor1a2 Jov1~1ano 4~ Car· n. 30,- deste a.nno, que autoriza 0 Presidente 
yalh.o, Ollve~ra. Valladao, N~1va, Jose Mon- da Republica a encommenda1• á industria, 

. Ja.rdl~, Galdmo Loret~, Correa. Dutl'ft,Nel.son pelo :vlinisterio da Marinha, . os navios que 
de Vasconcello3, Bulhoes MarcLal, Su. F1·mre, menciona. ~. -
Americo de Albuquerque,Belísa'rio de Souza, . ' _ . .. 
Galeão Carvalhal, Moreira (la Silvà, Amaral . ·· 3• d.1scus3ao do proJecto n .. l8:>, de ~904, 
·Cesa.r, Forl'Qira Braga. Hermenecrildo de autor1zando o Poder Executtvo a abru· ao 
M.oraes, Costa. Netto, cai·los .Cavalcanti, car- Min.isterie da Fazenda o credito.,. cxyraordi
valho Chaves;Paula Ramos, Juvenal MiHer, ntUIQ de nl$849, ouro, o 604:394~9~<:>! papel, 

• Marça.l Escobar,_ Barbosa Lima, Germano para ~1!8ctuar o pagu.~ento das d1v.1das ~e . 
Hasslocher, Victorino Monteiro e Domingos -e~erc1~10s findos l'elat1Vas aos var10s MI-
Mascarenhas ( 40). · · · ~1ster10s ; · · . 

Discussãà . uni.ca do · parecer n. 65 C, de 
O Sr. Preside:il:te- A primeira 1964, sobre as ernendus o1ferecidas na 3a. dis

parte da da emenda sob n. 3 foi rejeitada cussão do projecto n. 65 B, deste anuo, sub
por 78 votos cont1•a 40; total, 118. stituUvo·ao de n. 183, do 1903, que oeganiza. 

E' · considerada prejudicada a seguinte se- o quadro dos auditores do exercito, declara• 
g.unda parte da referida ernanda sob n. 3: ção dos seus direito:~ e deveres, • tornando-os 
com ·a /ltma ?"econhecirla pm· tabellião. (Pausa.) extensivos ao aud.itor da marinha, o dando 
Achando~ se adeantada. a hora, declaro outrn.s proviclencia.s; 

-àdia.~a. a votação e designo para amanhã a I 2a discussão do projecto n. 145, ele 1904, 
segumte ordem do dia: . permittindo aos funccionaries civis fedoraes~ 

Continuação da votação dn.s emendas ao activos ou i~activos , consignarem mens.a.l
:projecto n . . 121, deste anno, do Senado, tor- ~ente â soCled~de ~nonym~ «Cooperativa 
nando obrigatorias em toda a Republica a Civil dos Funccwnarws Pubhcos Federaes :r ... 
va.c.1inação e revaccinação ·contra a .vario la até dous terços dos seus ordenados para paga
:(2a discussão); I~ento .de fornecimentos qlfe lhes . tenham 

Continuação da 3a. discussão do projecto s1do fe1tos p~la ~csma sociedade, e dando 
n. 181 de 1004 .· autorizando 0 Governo a outras. P!OVl(lencw.s ;_ com pa.r~ceres das 
applic~r ao preparador de historia na·tural Comrnts~oes de Fa~end:1 e Industna e de ar-
medica da Faculdade de Me!hcina do Rio ele çamento. 
Janeil·o· D1·. Antonio Sattamini a disposição Levanta-se a sessão ás 4 hol't\S e 5 minutos 
.da lei n. 138, de 21 de junho de 1893, consi- da tarde. 

1088 SESSÃO EM 23 DE SETEMBRO DE 1904 

P r·esidenciâ dos S:·s. Oliveira Figueiredo (1° Vice-Presidente) e Julio ele Jfello (2° ViL~e
P;·esidente). 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a qne C..'l.lo Souto, Fonseca e Silva, T1'inda.de, Izidro 
respondem os Srs. Oliveira Figueiredo, Julio Leite, Affonso Costa, Bricio Filho, M~laquias 
.de Mello, Alencar Guimarães, Thomaz Accio· Gonçalves, Moreira Alves, Cornelio da Fon
.Jy, '\Vanderley de Mend·Jnça, Joaquim Pires, seca, Elpidío Flgueh'edo, Angelo Neto, Euze
.Joviniano de Carvalho, Luiz. Domingues, bio de Andrade, Arroxellas . Galvão, Rodri-
cunha Machado, Dias Vieira, Anizio de gues Doria, Neiva, Ga.rcia. Pires, Sa.tyro Dias, 
Abreu, João Gayoso; Eduardo Studart, Gon· Augusto de Freitas, Pinto Dantas, Alves 

.\ 
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Barbosa, Rodrigues Lima, Be1·na.rdo Horta, 
Heredia de Sá, Mello Mattos, Fidelis Alves, 
Jofio Bapti~ta, Galvão Baptista, · Pereira 
Lima, cruvello Cavalcanti, Mauricio de 
Abreu, Carlos Teixeira Brandão, Francisco 
Veiga, Virlato Mascarenhas, Estevam Lobo, 
Bernardo Monteiro, Gastão da Cunha, Ribei
ro Junqueira, Carlos . Peixoto Filho, Antero 

. Botelho, Carneiro de Rezende, Bueno de 
Paiva; João_ Luiz Alves, Leonel Filho, 
Carlos Ottoni, Nogueira, Olyntho Ribeiro, 
Olegario Máciel, Wenceslau Braz,. Galeão 
Carvalhal, Moreira da Silva, Bernardo de 
Campos, Valois de Castro, Rebouças de Car
valho, Ferreira Braga, Eloy Chaves, Leite 

. . de Souza, Paulino Carlos, Candido Rodrigues, 
Hermenegildo de·Moraes, Joaquim Teixeira, 
Brandão, Aquino Ribeiro, Carlos Cavalcanti 
CarvnJho Chaves, Paula Ramos,. Marçal Es
cobar, Barbosa Lima, Germano Hasslocher e 
Vitorino Monteiro; 

Ábre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a aota. 

O Sr. BJ.--icio Filho-Sr. Presiden· 
te, varias_ vezes tive hontem opport.unidade 
de pedir a palavra pela ordem para, de 
accordo com o art. 208 do Regimento, fazer 
o encaminhamento de algumas votações. 
Devo dizer a V. Ex. que os meus discursos 
foram fielmente apanhados pelos tachygra-
phos. . . 
· · Noto em um ououtro algumas incorrecç:ões 
que n~o se liga.m ao modo por qna a; steno
graplua apanhou os debates. Demais as fal
tas são tão pequenas que nada tenho a allegar 
a respeito. ·· 

Entretanto no ultimo dosdiscut•sos que pro· 
feri encontram-se algumas incorrecções
erros de revisão, suppressões e accrescimos 
de palavras-que deturpâm de algum modo 
o sentido das pbrases por mim proferidas. 

Tereiopportunidado do mandar publicar o 
meu discurso revisto e emendado, de modo 
que desappareçam essas incorrecç9es. 

Em S3guida é approvada a acta da sessão' 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Gubnarães 
( fo Secretario) procede á leitura do segu~nte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr.- 1 o Secretario do Senado, de-22 do 

corrênte, communicando que· • pelo Sr. Pre
sidente da Republica foi sanccionada a re
solução do Cong1•esso Nacional, da qual-en
via um dos u.utographos, autorizando o Go
verno a deduzir do credito ·de 530:864$, des
tinado ao material, construcção e eventuaes 
na tabella, annexa ao decreto 1.151, de 5 de 
janeiro do corrente·anno, a quantia de 100$, 
di:trerença verificada entre a somma total das . 
verbas . alli previstas e ó credito 'de 
5.500:000$; fixado no art. 1°, § 5° do mesmo 
decreto. bem como a importancia de 27:754$ 
para integrar a dotação da verba.- Estação 
da Visih do Porto.- Inteirada. Archive-se 
o autog1•apho. 

Do Ministerio da Guerra., de 22 do . col'· 
rente, satisfazendo a l'equisição desta Ca
mara no officio n .. 231, de 29 de agosto 
ultimo, transmittindo á Commissão de Or
çamento os papeis relativos á pretenção 
do coronel do quadro especial do estado 
maio1· de artilharia, Dr. Vicente Antonio do 
Espil•ito S:.tnto, ·sobre o cencessão de um cre .. 
dito pa1•a que lhe sej~ intergalmente satis
fei~o o premio de 5:000$, pela apresentação 
do seu t.rabalho- Compendio de Direito;_ 
A quem tez a requisição.-A' Commissão de 
Orçamento. 

Requerimento: 
Do major José Luiz Macedo Cavalcanti, 

pedindo sua io.clusão no Asylo dos Invalidos 
da Patt·ia.- A' Commissão de Mat•inha e 
Guerra. 

N, 156 B- 1904 

Redacçtto para 3ai discussão do prajecto n, 150, deste anna que fixct' a despesa elo Mi· 
n;sterio ela Guerra pat·a o exercício de 1905 

O Congresso Nacional decreta: · · 
Art .• I. o O PresidGnte da Republicn. ê autoriz:t<lo a despender pelo Ministerio da. 

Guerra, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quantia de 47.917: 116$070, 
papel, e 1.550:000$, ouro. · · 

l. a. Administração Geral •••••.•...•••••••••• , ••••••.••• 
2.~.Snpremo Tribunal Militar e auditores .•••• ~ •••.•••• 
3. •. Direcção Geral de Corita.bilida.de ·da. Guerra •••••••.• 
4.• Jntendencia Geral da. Guerra •.•••••••.•••••.•.••••• 
5.• Instt•ucção Militar •• , ••••••• , ••••• , , , , , , • , • , , • , •••• 

Papel 

197:91!000 
143:800 000 
236:58 000 
277:461$000 

1,040:894$500 

Oure 
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6.a Araenaes, depositos e fortalezas ..•................ 
7. a. Fabricas e la. boratorlos ...................•....... 
s.a Serviço de saude .•....•.••. ....•.••...•....•....... 
9.~ . .Soldos e .gratificações: 
}(aduzida de 481:740$, sendo: em soldos de 2°5 tenentes e 

alferes, 31~:480$; em gratificações de subalternos, 
117: 180$, e em gratificações de criados, 52:080$ pela 
eliminação de 217 dos referidos offlciaes. ,·, ..•.•...•. 

IO.a Etapas: 
Reduzida de 721:532$ da etapa. de 353 alferes excedentes 

e augmentada. de 557:984$ para dotar-se a consi
gnação «l:l.bono do terço da. etapa_ aos e:fficiaes que 
servirem . nos .Estados . do Amazonas, Pará, M.tl,to 
Grosso e Rio Grande do Sul (sómente em S. Borja, 
Sant'Anna. . do Livramento e · Colonia do Alto Uru
guay)», ·aêcrescentando-se tambem etapa para asy1a.
dos e diarias para o desempenho de trabalhos de 

,. ·campo, desertores e presos ................ . ....... . 
11.a. Classes inactivas ...... · ...... ... · ......... : . .... · .. · .... . 
12.·~ Ajudas de custo .....••...• ,' ..... ; .•...•...•..... .. 
13.a. Colonias militares ........ ~ .............. ~ ...... .. 
14.a. Obras militares: 
Augmentada. esta rubi'ica de 850:000$, · sendo: 259:000$ 

para as obras de fortificações do porto de Santos; 
. 100:000$ para as ·obras do sanatorio milita-r dos 

Campos do Jordã.o ; 150:000$ para a Estrada. de 
Ferro ·de Lo rena a Bemfica, Estado de S. Paulo ; 
150:000$ par~ as obras do Arsenal de Guerra. da. Ca
pital Federal e 200:000$ para a · construcção da 
fabrica. de polvora sem fumaça. Depois das pa· 
lavras- inclusive a ·conservação da estrada de 
rodagem D. Francisca, em Santa Catharina-a.ccres· 
cente-se: para. a qual fica consignada a qmmeia de · 
100:000$000. Depois das palavras- obras, reparos e 
conservações de . qua.fteis - accresconte-se:incl usive 
a Escola Mil.it.ar do Bt•a'Zil ·o a construcção de um 
quartel em Lo1•enà., Estado de S. Paulo. ·Destinada a 
quantia de 40:000$ para as obras do quartel do São 
João d'EI-Rey, Estado de Minas Geraes .•••...•••••.• 

15.• Material ......••.•...••..•.•............•......... 
16.• Commissão em paiz estrangeiro .... ,~ .. . .....•...... 
17 ... Reconstituição do matel·ial do exercito e acquisição 

da novo material .....•..•••••.....•......•••.... 

_Ouro 
1.235:972$414 

350: 871$300 
329:340$000 

14.357:392$900 

l5 .750:014$ÜOO 
2.222:979$956 

200:000$000 
125:800$000 

2.950:000$000 
8.498:995$000 

Art. 2. 0 E' o Poder Executivo autot'ízado, na vigencia desta lei: 

461 

Papel· _ 

50:000$000 

1 • 500:000$000 

a) a mandar para outros pa.izes, como a<ldidos militares ou em commissão, para es
tudar os diversos assumptos militares e o progresso dos respoctivos conhecimentos, offi.ciaes 
.generaes superio1•es ou-capitães completamente habilitados, sendo um para a Europa, um 
para a Ameríca do Norte, um para. o Prata e outro para o Paci:ftco ; . 

. .., b) a. despender até a quantia de 50:000$ com a êreação do cavallo de guerra e para 
desenvolver a. invernada. nacional de Saycan ; 

c) a despender até a quantia de 100:000$000 na constt·ucção de um novo pavilhão 
n o Collegio Milita.1•, que servirá de refeito rio. • 

SaJft, das Commiss~es, 22 de setembro de 1904.-Francisco Veiga, presidente.- Galet!o 
.oar-oalhãl, relator.-Da,.,icl Oampista,-Victorino Monteiro.-FranciscoSd.- Urbano Sa"tos 
-OorneUo da I;onseca. 
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N. 199- 1904 

.Qrço. a Rece~la Ge1·al da Republica pa1·a o exe1·cicio de 1J01. 

RELA.TORIO APRESENTADO Á COMMISSÃO DE ORÇAMENTO 

Venho cumprir-o dever de apresentar · á Com missão de Orçamento o projecto da 
receita parn. o exerciciofuturo. Este projectoé calcado em sua essenclana.lei da. receitn. 
do -corrente exorcicio da qual não so arasta sinão em particularidades secundarias exigidas 
pelas circumstancias do momento. Por esse motivo a receita é tão sômento Ol'çada em 
47.844:880$889 ouro e em 261.133:000$ papel, calculas, pouco ma.is ou n:enos, equivalentes-
aos que fora.In feitos pelo Congresso para o pro3ente exercício. ' 

Neste, effectivamente, .a computação foi do.46.515:510$889 ouro e 253:811.000$. paper; 
_ap1•esentn.ndo a.ssi.m uma differença em favor da uctual de 1.3~9:370$ ou1•o e 7.322:000$, 
papel. 

A. receita calculada decomp~e-se da seguinte fôrma.: 

1 Importa.çã.o ..••••••. ; .....••........••..••.•...•. 
2 Entrada, sabida. e estadia de navios .••.••...•••.••• 
g Addicionaes , ..................................... . 
4 Exportação •..••.. , ••...•.••..•..••...•••••• ·, .•• · .•• 
5 Interior •.•..••••..•.••.••.•..•.....•••.... - .•••. 
G Consumo ..•....••.••...•...•••••.... · .•. , ...•• ~ ••• 
7 · Extra.ordina.1·ia. .•. ; ........•......•.....•..••...•• 
8 Renda com D,pplicação especial. ............. ....... I 

1895 

Ouro 

33. 6.00: 000$000 
400:000$000 · 
250~000$000 

1.400:666$667 

514:114$222 
11 • 680: 100$000 --------
47.844:880$889 

Papel 

132.680: 0001'000 
10:000 000· 

170:000 000 
5.000:000$000 

70.219:000$000 
33.440:000$000 

6.826:000$000 
12.788: 000$000, 

261.133: 000$000> 

Por seu Iad.o a l~oc~it.n. calculada para. o p1•esento excrcicio decompõe.se do modo se~ 
guinte: 

r" Ituporta.ção •.. , .•.....•........•........•.•.••••• 
2 Entrada, sahida e estadia de uttvio~ ..•..•.... I •••• 
3 Addicionaes .• ; .....•......... , ..•.•••..•.. · •••• , • 
~ ·Interior •....••. I ••••••••••••••••• • •••••• , • . ' •••• , • 

o . Consumo .. -· .... , .. , , ... , ... , ........ , .. , .. , , .... , 
6 Ex.traordína1·ia. ••.•.................•...........•• 

. 7 Renda com applicação especiaL .........••......••. 

o~wo 

3.2. 534:000$000 
400: ooo;,··ooo -
50o:ooo ·ooo 

1 • 349:666 '!367 

318:844$2.22 
11.413:000$000 
-------~ 

46.515:510$889 

Pape~ 

128.470:0001000 
10:000'000 

162:000 000 
7.2. 471:000$000 
32.000:00.0$000 
7.060:000$00~ 

13.638:000$000 
-------

253.811:000$000 

Estes· quadros ~ deixa.lU ver que o projecto da receita para o exercício futuro foi au 
gmentado de mais um- titulo _.;Exportação;- o qual contempla o imposto desta natureza 
arrecadado no territorio nacional do Acre, conforme a organização que lhe de1•am os de
cretos ns. 5.188 e·5.206, de 7 e 30 de abril, expedido$ pe-lo Governo, de accordo com a au
tol'izacão legislativa que se Mntem no decl'eto n. 1.181, de 25 ·de fevereiro. Quanto ao 
mais, os títulos conse1•vam-se os mesmos, somente apresent·a.ndo o actual p1•ojecto o acci'es
cimo de · dous sub-titulos, um no titulo -Interior - relativo ao imposto sobre apolices e 
embcwcações, outro na renda- Extra.ordinaria. ~ referonte <\O producto do ar1•endamento 
das areias monasiticas. 
. O primeiro desses sub-títulos, a saber, o imposto sobre a.polices e embarcações, tem 

~ido ~empre co1,1slgnado pelo Governo em suas propostas e a Ca.mara. por sua vez o tem 
m~lmdo nosproJectos que manda ao Senado. Esta. Ca.sa. elo Congresso, pol'éro, o tem suppri
mrdo, sempre que o tempo lh'o permitte, clesdc 1900. 
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A r<l.zão inyocada pC'1o Senado para resolver a suppressão deste titulo da receita é que 
. o imposto em questão é inconstitucional, desde que, pelo art. 9, n. 3, tt Constituição re..; 
servou pa.ra os Esta.<los o imposto do transmissão de peopriedado (Annaes elo Senado, 1900, 
vol. IV, pa.gs. 30 e 31.) E porque o imposto sob1•e apolices e embarcações recahe exacta-· 
mente sob1.·e os respectivas tra.nsmissõss, conclue essa respeítavel Casa. do Congeesso que 
clle é o:ffensivo desse principio constitucional. 

Não me parece quo o principio in-vocado seja applicavel tt cspecie e, pois capn.z de diri-
mir a questão. . 

Não basta affiemar puramente que a Çonstituição a.ttribuin aos Estl.dos o imposto de 
transmissão de propl'iedude para. àeSSê1 unica premissa ch()gar a conclusão de que tuuo 
quanto é impo$-to dessa especit3 pertence aos Estados e nenhum, de qualquer especie que 
seja, :pôde competir á União. Cumpre além uisso adveetir que, quando taz es~:J. · attribuição, 
a Constituição procede á divisão das rendas entl'e a União e os E5tados ; e qne. esta divisão 
presuppõa a existencia das duas entidades entre as quaes a. mesma. diYisão é fuita-a Uniãr,I ·, 
e o Estado. Onde essa co-existencia não se verHlque; onde querque não exista a entidade
Estado-, a.lü a di visão não póde existir, porque cessa a razão de ser de sua existencia. 
· Is'to é intuitivo~ Ha pontos do territo'rio nacional, em que, ao -lado da autoeida.de da-. . 
União, se faz sentir a autoridade do Estado federado ; outros ha, porém, em qne esta ulti
ma autoridade não existe, nos quaes só se conhece a autoridade federal. Taes são o Districto 
Federal, os territorios que a Constituição nã.o tirolt á União, os adquiridos por ella, o mar 
territorial, etc. A partilha da,s rendas consagradas pela. Constituição só pOde ter referencia, 
a.quelles onde co-existem as duas entidados, entre as quaes a partilha é feita; fóra d.:tlli, lá . 
onde a entidade Estado desapparece, é absurdo falJar om partilha, porque não existem par
tilhantes. Aloli é incontesta.vel que â União, unica. entidade soberana existente, compete a 
plenitude da.s rendas. . 
. A não querer isto, tem-se de cahir no absu1'do do que nesses pontos de territorio os· 

jmpostos at~ribuidos exclusivamente aos Estados não podem ser cobrados, porque ahi falt::c. 
essa entidade politica. para os perceber. Mas esta these é contraditaria do principio que a 
Constituição consagra da-igualdade do cidadão perante a lei, o qu!l.l ficaria annullado em 
uma de suas garantias mais ctLras-o da. igualdade da distribuição dos impostos. Sustentar, 

.com effeito, que alli taes impostos uão podem ser arrecadados, por falta da autoridade, de 
cuja competencia exclusiva. elles são, é crear em favor de quem·alli exista um verdadeiro. 
privilegio, ,t.~orque, ao mesmo tempo que os demais cidadãos do paiz ..são ou podem ser 
sujeitos a -toda a especie de impostos, os desse logar gozarão de uma. injustificavel isenção 
dos de que se trata. O Congresso Nacional, ali<i.s, jâ fez a devida justiça a este absurdo, 
quando, no uso da. attribuiçã.o que lhe é conferida pelos arts. 34, n. 30, e 67 da Constituição, 
legislou livremente sobre taes impostos neste districto, attribuindo uns o.o governo muni-· 
cipn:.l e l'eservando outros p·ara a União. 

De outro lado nã.o é ac1•eclitavel qno a Constituição tenha preceitua.do que a trans-· 
missão da propriedade existente em ter ri to1•io, onde não existo Estado, possa vir a pertencer 
a algum Estado. Isto seria destoante do pl'inciplo cM'deal da jurisdicção :fiscal. Todo 
imposto é te1•ritorial, como é tel'ritorial a soberania em que assenta e se baseia o poder de 
tributar. Fóra dos limites do seu território, o Estado nenhum imposto póde lançar, porque 
lhe falta o poder para. proceder á respectiva arrecadação ; al~m desses limites elle não 
tem jurisdicção fiscal, porque caroce de soberania para a fazer valer (Lafayette -Di1·. Inter
nacional, I,§ 7 ; V, de Oastro-T?·at. dos Impostos, pag. 25.) Este attribuio, que é commum 
a. todo imposto, caracteriza tambem o imposto de transmissão de propriedade (E. Naquet. 
-Droit d'Enregistnrnent, I, pags. 67 e 68.) Seria estulta a pretenção de um E:stado que se 
abalançasse a. regular e tPibut::tr as p1·opriedades existentes fôra do . seu territorio e, por 
tanto, alheias á. sua jm•isdicção. 

E assim, si no ponto do terrHorio em questão os impostos enumerados no at•t. go do. 
Constituição não pertencem a Estado, que ahí não existe, e si, · de outra parte, a isenção 
desses impostos ahi sm•üt oft'ensiva. do principio da igualdade do cidadão perante a lei. não 
ha como rugir da conclusão, indicada precedeutemente, de _que nesse logar compete á. União 
a plenitude das l'endas, tantó aqueHas que lhe são privativas, como aquellus da compaten
cia exclusiva dos Estados nos limites dos seus te1•ritoríos. Ahi, repito, não pôde haver par
tilha, po1,que não lla. p:1rtilhantes; a União está só, não ha outra entidade política quere
strlo,ja a sua soberania., est~a·não encontra limites. E como consectario logico deste facto, 
onn. a.hi goza. de plena. liberdade tributaria, a. qua.l constitue um attríbuto essencial de toda. 
soberania, qmmdo assim se apresenta Hlimitada e incontrastavel. 
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. E a{lplica.da esta. conclusão ao assumpto em questão; a. sa.ber, o imposto que recahe 
· ·sobro:a transmissão das apolices e emba l'cações, chega-se ao resultado de que a faculdade 
. P::tl~a a.s t1•lbutar compete inque .tionavelmente á União. Quanto ás apolices, nem é mesmo 
·!1 primeira vez que esta questão surge entre nós. . . · · 

. No antigo reglmen, como actualmente, o imposto de transmissão da propt•iedade com
petia às pl\Jvlocías. l"ela lei de sua Constituição (lei de 15 de novemb1•o de 1827, art. 37) 
as apolices estavam isentas do imposto sobre het•anças o lega.dos. Posteriormente, porém, 
estn isençlto foi re:vogada (lei n. 1.507, de 26 de setembro de 1867, art. 20); e em face 
desta revogação foi p:>sta a questão para saber o. quem competia a respectiva. tl'ibutação, si 
,á Fazenda Geral ou ás p1•ovincías. Ella foi amplament3 discutída na consulta da secção de 
-fazenda do Conselho de Estado n. 885, de 16 de dezembro de 1867, em virtude da. qual foi 
~xped.ido. o decreto n. 4',113, de4 de março de .l868, pelo qual foi declarado que o imposto de 
·transnüssã,o de propriedade sobre apolices competh exclusivamente á rendà geral. Neste 
:documento o a'=;sumpto el'a. antes de tudo ventilado sob o porito de vista do direito interna
·cional privado, ponto de vista, cumpre dizer,· o mais. adequado pal'a .se1• collocada. a mesma 
questão actualmen.te·, pois que nolle se suppõe a União deante do Estado, e vice-versa, como 
uma na.ção independente deante de outra. Considerado o assumpto ~ob esse aspecto, .lem-
-bra.Ya. a consultt\ que o. esta.tuto do imposto de transmissão de prop~ied(Lde ê real, não só 
quanto aos immoveis, como quanto aos rnoveis. Sendo assim! não se tem a, considera.r
.quando se venha a tratar de uma transmissã-o inter-·uiuos ou cat~sa-nw J·lis, a qualidade e do 
micilio das pessoas ei:rtl'e as quaes se opera a tr-ansmtssão, ·sinã.o apenas a situação material 
dos bJns a transmittir. O estatuto a seguir é o 1•eal e nunca o pessoal. · 

Ora, continua.va. a. consulta, a situação da a.police presumewse se1• no logar de sua 
emissão, e dizia a este respeito o seguinte: : · 

«Sendo a. apolice um.a obrigação do Estado, a sua séde presume-se sempre no logar 
onde existe a Caixa da Amortização, porque a.hi existe o grande livro da divida publica, 
em quê são tod:.\s -inscriptas ; ahi se pod.em fazet• as transferencias, ahi se cobram juros. 

· Nas thesouraria.s de fazenda. se inscreve uma. parte da. divida interna fundada; mas, o.lêm 
de que essas repartições são geraes ou filiaes do Thesouro N~cional, cumpre notar que a 
dita . escripturaçáo é apenas auxiliar da Central, ou mera facilidade oflerecida aos cre· 
,dores do Estado residentes n:ts Províncias, para dispensai-os de vir á Côrte receber os seus 
juros ouassignar a transferencia. dos seus títulos». 

Com a mudança. do reginien estas circumstancias nã.o mudaram; os factos permanecem 
os mesmos. Mas, sié assim, si a situação da apolice p1•esum:e-se por direito ser nesta Ca
pital; e si o ostatuto do imposto de transmissão de propriedade ésempre o real,não se sa.b~ 
como um Estado pos3a tributal' esse titulo sem transpor injllridicamente .os limites de 
sua jurisdicoão fiscal, sem infring-ir um principio de dil'e'ito fiscal, ao mesmo tempo que 
um principio de direito .internaciono.l fiL·J.vado. . · . .· . 

-. A consulta. o.inda. chamava a attenção pata as · más ~onsequencias politicas resultantes 
de se att1•ibuil• ás P1·ovincias a faculdade de tributar as apolices. Dizia. ·ena: 

« As apolices do Estado não estão no caso de qualquer outra propriedade movei; sua 
.emissão presuppõe um contracto entre o Estado e os tomadores desses títulos, seus credol•es, 
.·contracto cujas clausulas se acham es~abelecidas na lei geral que consolidou uma parte da. 
divida publica; que, po1•tanto, não podam ser alteradas, nem inte1•pretadas sinão pela 
mesma lei geral. Onde ir la o credito publico, si assim não fosse, si a transmissão de 
fundos publicos dependesse dos on.us que a Legislatura de cada P1·ovincia lhe quizesse 
"impôr1 CNão competiria mais á Assembléa. Geral e ao Gove1•no Impe1•ial o regular o 
-encargos e vantagens inherentes á sua. divida consolidada.» 

Isto diziam Rio Branco, Salles Torres Ho.mem e s. Vicente, subscriptores desse 
parecer, e foi ·sem duvida. guiatlo pelo mesmo espírito que o legislador constituinte 
p.rohibiu aos Estado3 tributar bens e rendas federa.es ou serviços a ca1•go da União (&rt. 10. 

Portanto, a não se que1•er que as apolices sejam isenta3 do imposto da transmíssã) 
de. propriedade, para. o que não ha 1•azão, visto que desde 1867 os seui possuidores 

>acc.eita.ram esse imposto sem reclamação, não se póde contesta.r que á União, & sómente~::i. 
. Ujtiã.o, comeete a faculdade dessa tributação, desde que taes bens de um la.do estão fóra 
. da jurisdiccao fiscal dos Estados, de outro não podem ser por elles tribu~ados, em vista. 
'· da p.rohibiçã.o contida. no citado. á.rt. 10 da Constituição. 

.. . No caso das apotic:ls estão as embarcações. Estas tambom acham-se fóra da jurisdicção 
fiscal dos Estados. O lug_~r de sua. situação é o mar. e o mar territorial faz parte do domínio 
publico nacional (Lafayette, op. cit •. I, § 84), assim como todas as relações jurídicas que 
no ma.t• se podem esta.beleeer, são reguladas pela União e incidem sob sua jurisdicçã.o. 
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--(Const., arts. 34, n. 5 e 60, lettras g e h). Os Estados, pois, nada, ~hi podem esta.tuir que 
se compadeça com o nosso regimen constitucional; o ma.r está fóra da j urisdicção delle, 

Sendo, porém, assim, achando-se as embarcações no mar, o qual está fóra da juris
dicção dos Estados, e sendo real o estatuto regula.dor do direito de transmissão dl.l, pro
priedade, é inquestionavel que o imposto respectivo está fóra da jurisdicção fiscal dos 
mesmos Estados, escapando á sua competencia. Este só pód~ pertencer â entidade política, 
que goza dessa jurisdicção, que é a União. -

Uma objecção, entretanto, pode ser opposta á n.rgumentação precedente. Em regra 
como se tem visto, a lei situs regula a transmissão dos bens; mas uma regra antiga. ha 
-que diz- mobilia seqtetmltw- personam,, mobilia ossibt!S po1·so11Ce inlue1·ent, em virtude da 
qual abalisados escriptores sustentaram e aind8. hoje sustentam que os moveis.são regu
lados pela lei do domicilio do dono (Story, Conflicto de las leyes, trad. Queiroga, li, n. 383; 
Laurent, Droit Oi"'il InternationaZ, VII, n. 216 e seg,; P. Bueno,-_Direito Internacíona& 
P1·i'!iado, pag. 87). _ 
· Ora., tanto as apolices como os navios são moveis. Quanto ás primeiras, não obstante 

a abalisada. opinião contraria. de T. de Freitas (Consolidação, not. ·ao art. · 43), tem p1•ev.a• 
le cido esse modo de ver (Rebouças, Obse1"17ações ao cit. art. 43 ; Laffayette, Dir; ele Familia, 
not. 1 a pags. 66. e not. li, pags. 342 e 343; c. de Ca1•va.lho, Consolidação, art. 179 b). 
Quanto ás segundas, é .decisivo o art. 478 do Codigo Commercial. Portanto, tanto umas 
eomo outras, em face da citada regra, seguem antes o estatuto das pessoas que fazem a 
transfm'encia do que o de sua situação ; e si es$ae pessoas e.stão no territorio de algum 
Estado, si ahi são domiciliadas e ahi fazem o seu contracto ou operam o acto, do qual se 
origine ~ transmissão, ahi e a esse Estado devem pagar o respectivo imposto, porque em 
talhypothese a transmissão é regulada pela lei do logar em que ella se faz. Esta é a 
objecção. 

Ella, entretanto, não procede. Antes de mais nada, releva ponderar que a regra citada 
foi combatida, vantrtjosamente por Savigny (D,·oit Ramctin, trad. Guenoux, VIII, pags. 170 
e seg. ), cuja opinião está hoje acceita pela maioria dos escriptores modernos (Assez & Ri· 
vier, Elements de droit int, pJ"i,.,e, n. 42). Depois, cumpro notar que os proprios escriptores 
que a sustentam, distinguem o caso de saber si no paiz, em que o movel está situado, do
mina o principio da necessidade da tradição para ser perfeito o contracto da transmissão 
ou si ahi,parata.l ftm, se requer a simples vont-ade das partes (Laurent cit., ns. 220, 222 e 
seg., e 227 e seg. ; Story cit. ns. 385 e seg). Neste ultimo caso dominará o estatuto pes
soal; mas no primeiro reger<t o real. Neste caso, como é sabido, estamos nós. · 

Em conclusão, a divisã.o ·das rendas entre a União e os Estados só póde ter applicaçã.o 
em tert•lJ,;.)"i.o onde existam ossas duas entidades políticas, e não naquelles_ pontos em 
que só a. autoridade du. União se . faz scntü• e que se acham fóra da jurisdicção fi_scal 
dos. Estados. As apolices e as embarcações estão neste s-egundo caso, e consequente
mente d~ duas uma: on cllas ficam isentas dos impostos enumerados no a1't. go da 
Constituição, com offcnsa ao principio consagrado no art. 72, § 2°, da mesma Consti
tuição, ou compete á. União a faculdade de lançn.r sobre ellas esses impostos. Deste 
dilcmma não vejo como cscapll.l'. 

O outro sub-titnlo, a que me referi, ó o que contempla a renda p!:'oveoiente do cJntmcto 
de a1•rendamcnto para extracçã.o :de areias monazíticas existentes em terras de pro· 
priedade da União. l~ste contracto foi pactuado pelo Governo em execução do art. 2°, 
n. VIII, da. lei n. 953, de 29 <le dezembro de 1902. 

Estas aroü\s acham-se, ao que parece, em tm•renos de marinha o nos reservados 
nas margens dos rios, ecx:·'~>i do art. 39 da lei n. 1.507, de 26 de setembro de 
1867, e dalli se terem levantado duvidas sobre a propriedade dessas te1•ras, si são 
pertencentes á União ou a.os Estados, em face do que dispõe o art. 64 da Consti
tuição. Sou dos_ que pensam que ê . indispntavel a propriedade da União; mas 
aqui não ê oppo1•tuno dar as mzões deste modo de ver, aliás já esplanada, 
por outros de uma maneira · completa. (C. -de Mendonça, no Direito, vol. 85; - Epitacio 
Pessoa, Terrenos de :ftfarinhas. Razões finaes em defesa · dos direUos dct União). A _questão 
está submettida aos · Tribunase, sub judice Us e.st, e por isso penso que á Commissao nada 
mais resta a fazer que deixai-a no statu quo, nada innovando nell_a, até que elles se 
pronunciem. Pelo Poder Legislativo Federal, desde mesmo o Congresso, que, com o 
mesmo pessoal, succedeu á. Constituinte, os terrenos de marinha foram sempre coaside· 
·l'ados, quasi que sem contesta.cão, propriedade da União. Os foros d0sses terrenos e os 
laudemios devidos pelas respectivas 1.1•ansmissões foram ininterruptamente mandados 
-cobrar para. o Thesouro Nacional po1• todas as leis de receita da Republica desde a de 

~.v w 
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- n. ~5, de 3o de dezembro de 1891, ·a primeira em data. Não é po1s liclcito, hoje se~ 
g11;ndo penso, a representantes da União abandonar este terreno deante de uma simples 
questão levantada contra os direitos desta, . quando essa quesão se acha submettida aos 
trf~unaes, os quaes se teem de pronunciar sobra ella.. E' esperar que elles se pronun
ciem, e depois ·agir-de accordo com o seu pronunciamento. Mudar antes disso o statu qt~o ,: 
é fazer a, União, sem ;r-azão justificavcl, perder a sua posição de possuidora com posse 
ma.nsa e pacifica, que do regimon tra.nsacto passou para o actual sem solução de con-
tinuidade'; · · - - _ 

São esses os pontos em que o pt•ojecto se dfiferencia da-lei actual ;· quanto ao mais, o~ 
seus textos se combinam. - · - _ 

· Sou_q ·primeiro· a confessar que no momento pl'esente a receita orç1da não correspondo 
ao menos em apparenêia, ás neces~idades publica~. tantos e de tão ·grande importancia são 
os serviços que estão a ·reclamar urgentes ret'orma.s e aquelles que demandam promptn. 
execução. São geraes ·os clamores contra o estado da nossa marinhà de guerra com um 
material em más condições e outras necessidades que carecem de remedio ; é apontada 

·com fundamento a urgencia que temos de fortificar os nossos portos, de . prepara.1• a defesa 
dó :Ilósso exteilsissimo littoral, que ahi jaz inteiramente desape-rcebido o desacautelado,.como 
ta.mbem de dotarmos o nosso exercito do material pre'ciso; por outro lado n~o é menor a 

'urgencia de l'eencetarmos com força o desenvolvimento da nossa viação terrestre, dos 
. nossos telegraphos e de outros serviços que entendem de perto com o nosso progresso eco
nomico•, os qua.es ahi permanecem quasi para.dos, desde que o mão estado do Thesouro nos 
jmpoz o alvitre de os suspender por um momento. Esses e muitos outros serviços de ordem 
diversa estão a reclamar . providencias por parte dos poderes publicos, o essas providencias 
:iíao podem sei." acloptadas sem qne se disponha de grandes 1•ecursos. 

E' verdade que os recursos para alg11ns desses se1•vicos não podem normalmente ser 
tirados da receita ordina.ria; mas entendo que outros, como os que se fa.zem necessarios para 
a reforma do nosso material bellico, não podem sem imprudencia ser procarados em outt•a 
:fonte. Já despendemos com o nosso eltorcito e com a. nossa marinha mais de 25 °/o da 
nossa. receita, não incluídos no calculo da despeza. os creditos supplementares e extraordina~ 
rios · que esses serviços sempre requerem. Isto quer dize'r que tiramos da nossa receita. para 
a.ttender a esses serviços uma proporção maior do que nações poderosamente armadas, como 
os Estados . Unidos e a. Argentina, e pouco menor do que nações militarizadas, como o Chile. 
P1•ecisa.ndo, portanto, hoje de refot•mar taes serviços · para os pôr em estado de correspon.-

.. der ao seu fim, si em vez de re~lizar nelles economia~:, que elles comportam, pois_ o que 
· despendemos com olle3 é proporcionalmente mais do.que despendem nações que os teem 

perfeitos, si em yez disso nos puzermos a sa(}car sobre o futuro, certamente teremos de 
abandonar . out1•os servicos que só . po1• este meio podem ser executados; . e como estes 1ervi;. 
Qos são exaotn..mente ac1uelles que entendem de perto com o nosso progresso economico, isso 
quer dizer que teremos de deixar de parte este mesmo progresso. Não penso que este seja 
o melll.Ol' caminho a. seguir. Por isso, ao dizer que a receita. oroada está áquem das neces
sidades actuaes, accrescentei ao me;,os em appal'encia, porque estou firmemente convencido 
de que os t•ecursos para os serviços alludidos, para as reformas, da que carecem o nosso 
·exel'Cito e a. nossa marinha, podem e deYem set• tirados da nossa receita ordinaria, feitas 
neases departamentos da administração as economias que elles comportam. 

Mesmo que assim não seja., não vejo como . no momento poderia mos augmantat• sensi." 
vclmente a raceita. Esta., posto em augmento, ainda qne lento, mas seguro, devido ao 
nosso.desenvolvimento expontaneo, tocou, ao meu ver, neste momento ao seu limite ma
ximo, porque o contribuinte bl'azileh•o nã.o está em condições de support~r actualmente 
·quer nov:os tributos, ·quer mesmo a aggravação das taxas actuaes~ 
· Percebem-se symptomas evidentes deste facto na. obse1•vaçã.o do que se passa no nosso 

· ··mlmdo economiCiJ. -
. A nossa lavoura debate-se em uma profunda crise, óriunda de um lado do preço pouco 
,remunerador de.seus productos, de outro do relativo atrazo dos proces.sos que emprega ... 

, ,:Antes, este ultimo factor- o atrazo dos processos- produz em grande parte aquclle outro 
· ;.~o preço não remunerador. A crise da lavoura é um phenomeno quo, mais on menos 
: jn~enso,, se observa no mundo inteh•o ; a causa. ou as causas do phenomeno não podeni, 
:'_poiS, . detxar de ser de ordem· geral. Mas além dessas, a. c riso que assoberba. a nossa tem 
'~:.suas causas peculiares ao nosso meio, as qaaes convém estudadas para serem removjdas. 

Como quer quo seja, ·porém, debatendo-se no meio das duas difllculâadesapontadas- pra· 
ccssos atra.zados e preços ínfimos- é obvio que ella não póde so!frer onus maiores. Estes· 

. só poderão <:tggro.var-lhe a situação, oollocando-a. na impossibilidade de reun.il• alguma::: 
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economias, <lo que necessita, para formar o capital com que pos3a substitui!• so:1s :proeessos
atrazados de cultura por outros melhores. 

Como <1 lavoura, a. nos~a industria.. E~ta, em compa1•ação com o desenvolvimento quo 
deve attingir no futuro, pôde-se dizer apenas nascente; ainda assim já se debate em uma 
verdadeir1. eri~o. proveniente ~:JQbretudo da falta. de fiemeza por parte dos poderos publicos 
•3m uma. politica. commercial adequada aos verdadeiros interesses economicos do patz. 

- Oscillam perpetuamente as nossas leis aduaneiras entre a peotecção e o livre cambio; uma, 
]ndustria._hoje protegida, mais do qu() isso, cuj'l crei:\çã.o foi fomentada por leis protcctoras, 
ô amanhã. entregue, sem defesa, á concurrencia -da similar extra-ngcira pela dO!'Ogação das 
leis de protecção. Isto produz-lho a morte immediata., o concomita.ntemente ~ perda totr...i 
do capital nella empregacfo, porque é facto de o]Jser,·ação facil quo o capitalemprega:lo na 

_ industria corre, sob este aspecto, m·uito mais ri:;;co do que .aqueUc qui} é empregJ.do .ntt 
agricultura. Com ctreito, si o_ productot• do um producto agricola vê faltar-lhe de ·1·epente 
a protecção da lei acluano:ra, ·de maueir.o;1 que, e.3magado pela concuuencia. ex~rangeira, o 
sou producto não encontra mais pl'eço ;remuneradordo cus~o de producção e do trabalho, 
l'elativamente não lhe sePá diffi.cil entregar-se a outro genero de producção, conseguindo 
da mesm~ ter11a outro p1•oducto com o emprego dos mesmos instrumentos agricolas ante
l'iormente emp1•egados. Igual facilidade não encoot1•a o industrial. Si lhe falta a protecção 
e que a concurrencià extrangeira· lhe acarrete a mesma situação que ao agricdttor, já elle 
não poderá empregar seus machinismos na. producção de outra manuf<wtura di-rersa da 
primeira, tendo por isso de so:ffrm· a perda, total do capitnl nelles empregado. Esses machi· 
nismos são imprestaveis para confeccionar qualquer outro producto que: não seja aquelle 
para que o destinou o fabricante. Por isso, tendo em vista o risco que corre o industrial 
quando emprega o seu capital em uma. manufactura á somlJra da protecção . dispensada 
pela lei e de repente vê faltar-lhe essa protecção, :vindo por essa razão a succumbir; consi
derando quanto semelhante espectaculo ê prejudicir~l ao desonvol vimento economico de 
unia nação, disse um economista : «toda a fabrica arruinada por uma diminuição de pro
teéção e, em geral, por qualquer medida do Governo, é como um cada.veL' pendente da 
fol'ca, que faz recuar para longe de espanto todo sor vivo du. mesma especie.» 

O commercio oxerce o papel de intermediado entre os produotoros e os consumidores, 
os productores, que são os agricultores e os industriaes, fo~necem-llle as mercadorius que 
elle se encarrega de levat• aos consumidores, constituídos pala populaQão em· geral, na 
qual sobresahem aquelles mesmos agl'icultores e iudust1•iaes, já a.gora. sob a feição de con
sumidores . . Ora, si estes, agricultores e induatrlaes, na sua posição do productoros, que 
sob1•eleva a de consumidores, que tambem assumem, jazem em a.ngustiosa crise, produzida 
:pela remuneração misera.vol dO. sua. actividu.de e dos seus cu.pitaes, si os seus productos 
não obteém p1•eços compensadores, si sun situaoão cão 6 segurn., não podendo co'ntat• com o . 
dia seguinto, não é cri'YCl qno, no moio destL\S ch•cttmstnncias, possa. aquelle, intermedi
aria entre estes, viver na. prosperidade. A situação do oommorolo entre nós ê conheciola, 
sabendo quem lhe conhece a vida que ollo se Mha assobot•ba.do do dlfficulthtcles de gt•a.ndo 
Yulto. . . . · 

Doante dos to quadl'O, ve1•dalleiro sem' côntosta~uo possivol, não lm m.gar que a ca.p::t
cidade tl•ibutal•ia do contribuinte estd oxhaust.a neste momento; a quom so acl1.1 nus con
dições supra-indicadas nãó é ·licito ir peàir novos sttcrificios .. Seria dGscommunal impl'uden
cia do legislador h• exigir das classe3 productoras do paiz novas contribuições em um mo
mento em queeltas se acham a braços com numerosas dificuldades; quando os onus r1uc 
:3obre ellas pesam lhe11 supprimem a justa remuneração do capita.l e do trabalho. 

· Sem duvida que mais d.e uma vez se teem apresentado argumentos no intuito de 
invalidar estas afllrmações. E' assim que se formam estatísticas que procuram demonstrar 
que o contribuinte bra.zilairo, considerado 11e1· capita, paga uma conteibuiçiio muito menor 
tlo que o contribuinte de muitas outras naçõe~. Seja-me licito exprimil' minhas duYidas 
~obre a veracidade destas estatísticas. Nos paizes invocados como termos de comparação 
do nosso não é talvez difficil saber quanto cabe a cada habitante da somma total das contri
buições, porque esses paizes possuem recenseamentos regulares de sua população, ao mesmo 
tempo que o systema de suas administrações permltte com umo. facilida.de rela.tiv..~o obter 
a importancia total das .rendas publicas. A igual resultado, infelizmente, não ê facil ele 
chega1• entro nós. Os nossos recenseamentos teem sido por demais impe1•feitos, o não ha 
quem não saiba ser tarefa quasi impossível de levar ao cabJ a de sab:~r qual a renda. perce
bida em um anuo ao/mesmo tempo pela União, pelos Est.aclos e pelos municípios do nosso 
extensíssimo te1•ritorio. ·· · 

Do oatl'o lado, quando mesmo tivessemos em nosso poder to(l03 e.3ses da.dos neces.;aPios, 
seria. ainda preciso a.ttendel' para as clifficulda.do3 que o tt·abal!lO em si u.preson.ta. Ess[~S 
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d.ifficuldades que ha em comparar os orçamentos de paizes diversos, ach:1m-se expostas com 
p:t'ecisão por Paul Boitea.u em excellente monograplüa sobre orçamentos inserta no Diccio
nario das Finanças de Lêon Say (v. Budget General de l' E 'tat, pag. 501-721). Em primeirá 
linha vem o embaraço em classificar certas rendas ou receitas; depois, e especialmente para 
o fim de que se trata, de dividil' a receita por hajitaute, seria essencial saber aquedes
pesas se applicam essas recei~as, bem como os serviços qu~ o Estado presta em cada paiz 

-em compensação da.s 1·endas que lhe são att1~ibuidas e dos impostos que clle arrecada. A 
proposito, ~ccrescenta esse escriptor, comr11entaudo uma estatística da especie em questão 
«uma somma de 20 frs. pe1· capita paga. na Suissa ou na Russia póde equivaler aos77 frs. 
50-c. pagos em F;rança ou na Belgíca, si ahi ella não proporciona mais que l / 3 ou l/4 · 
dos serviços orçamentarios que estoo aqui pt•oporciona.m». A maior ou menoi' intervenção 
do Estado em certos serviços· vale por muito pa.ra· esta.belecí}r differenças. 

ImpJrta tambem trazer á. collação o systema de governo adopt.ado nó paiz; releva aban
donar os orçamentos, que não passam de previsões, e tomar por base da comparação antes 
as contas de exercicios encerrados; ê necessa.rio ainda tomar em considel•ação os_ methodos 
de contabilidade, o modo ·ae organização. dos orçamentos, etc. Emfim tudo isto constitue 

· difficuldades quasi insuperaveis para a organização de uma estatística ãa especie alludida 
quando se possuam os dados imprescindíveis, que nós não temos. 

Para sahir desta situação precaria, em que nos achamos, :pn.l'a convalescer de.:;ta. debilí· 
dade economica, que nos prostra, e :podermos contm• com o augmento da nossa recoita 

- sem com isso produzirmos uma aggravação do ma.l ol'iundo dessa situação, penso que oca
minllO unico a seguir é atacarmos resoluta e decididamente o p1•oblema do desenvolvjmento 
da nossa producção, tanto agl'icola como industrial. Esclarecido publicista lembrava. ulti· 
mamente que o Governo transacto assentara a nossa organização financeiru. em bases 
solidas: conseguiu o equilíbrio ·orçamentario com a creação do orçamento em ouro e a. 

· reducção das verbas de despeza, creou fundos ospeciaes para se1•virem ao resgate e a 
amortização do papel·moeda, ao resgate dos títulos de encampação das eskadas de ferro, 
decretadl\ para nos alliviar do onus de pesadas garantias elo juro, ao resgate da divida 
interna. Deu-nos com todos esses actos a folgada situação que encontrou o actual Governa 

· mas em um outro problema, quiçã mais gravo, porém não menos urgente o ilnpct•ioso, não 
·tocou: no problema do nossodescm"olvimento cconomico. Nesta ordem de idê<ts assim se 
exprimia. o abalizado escriptor: 

«A obra do Governo transaçto reclama e oxigc as suas consequc.mcias fatocs. Não ec1ui· 
libramos os orçamentos, não nos exoneN~mos, quanto possivel, dos dispondios em ouro no 
estrangeiro, não resg<~to.mos o papel-moeda e ostu.belecetuos os funtlos IHJ .. ra, a.. sua .. valori· 
za.oão, sioão pol'que pensavamos quo ossa.s eram as medidu.s inúlspensi.Lveis u.o cstaboieci
mento de uma. politicu. economica. eminentemente nacional, quo estimulasse as fontes de 
producção, a fu.cilitasse pelos recursos do credito, permiLtisse o desenvolvesse -o trabt~lho, 

. a economil1 e a l'iqueza. >) (Gcc.:-etct de Notici.tts de 16 de maio ultimo, Ch!-onica zJolitica.) 

Alhts isso mesmo dccla,rava o eminente estad1sta que occupou a pastl1 da Fazenda ness:o 
Governo, quando, depois do ox.po1• os lineamentos de sua gl'ando ob1•a, la.uçavu. a; vista sobre 
o que convinha fazer no futul'O. «Seja, porém, como fot>, dizh~ elle, temos neocssit.!.ade de 
a.ugmontar a producção do paiz, desenvolVei' suas industrias o todas as outras for.tes de 
riqueza, pr,oinovenclo assim o seu progresso.» (Relato~·-io de HJOl, pag. 'Llii.) 

O actual Governo enveredou ousadamento pelo caminho dos melhoramentos materiaes, 
principiando a executar um dos mais urgentes. Dessa pohtica só podem advir vantagens 

. rea.es para. o pai.z com a introducção de capitaes estrangeiros, que aqui fructifi.ca.rão . em 
beneficios resultantes da maior facilidade na circulação dos producto:3, üa. diminuição sen
sível dos fretes eonsequcntesdessa mesma facilidade, da melhor<~. das condições hygienicas 
da.· noss:.t Capital e do seu _embellezamento. O serviço dos jm'os e amor·tização desses ca
pit~ea ac!ut-se assegurado com o. ct•eaçã.o de UlUa taxa, a c1ual, sendo suffl.ciente para este 
ftm, aind.u. assim importar{L em mu onus menor para o comme1•cio do que :.t(lUeHe que elle 
supporta, actualmente com a carga e descarga de suas mercadorias. O t1•aballlo que esse 
. emprehendlmeuto proporciona no momento a gt•amle nnmero t~e hraços desoccupados ex.is-

. tentes no paiz não ::;e conta entre os seus menores beneficios. Penso, comtudo, qne esses 
'• e outros melhora.mento não prod.uziL'ão todas as va.n1_;:1geas qu.o se ca.Lcula ra, pelo menos 
n~o terão o poder de impt•imir ao paiz o impulso pt•ogt•esaivo com que se con·ta. si elles 
nao fopem ::1compn.nhados a.o mesmo tempo d•3 meLlida.s ctuc as1cgurem ao trabalho na
ciona.l condições de igualdade ao tra.b r:.ttho estl'a.ngoiro. Julgo esto assumpto do pa.lpitt\nte 
interesse e <lc capital importu.ncia para o ftttm·o do p~ü:~. 
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o trabn.lho do brazileirt"> não compots nem póde actualmente competir com o do es
trn.ngeiro. Em todos os ram()s da actividade, e3te tem sobre o nosso vantagens decisivas. 
Estas vantagens ,proveem, . já do seu longo tirocínio, que deu â sua mão de obra maior 
aptidão e methodos mais perfeitos ; já. da fo1•ça dos capitaes de quo dispõe, que lhe per
mitte reali7.ar grandes emprezas, inteiramente fóra do nosso alcance ; já. da infe1•iorida.de 
do salario, consequcncia da abundancía de trabalhadores, os quaes rare.:tm entre nós. Por 
isso, aqui dentro do paiz, em toda a extensão do nosso territorio, elle suppla.nta com seus 
productos os productos brazüejros, -~xpellindo-os dos nossos mercados, venct:>ndo-os em 
esmagadora concurrencia. A consecj"ã(mcia deste facto é, a seu tur·no, o es-ta.do de estacio
p.amento, sinãorle definhamento, já alludido, em que se ach:1m a nossa lavoura, a nossa 
industria e o commercio nacional. -
- Não pódt>, pois, deixar de ser um dever indeelinavel da parte dos Poum•os Publico, 
bviar a est<~ situação, dispensando ao trabalho nacional o amparo do que ellc necessita, 
para ficar colloca.do em pé de igualdade D..O .. trabalho estrangeiro, de fór:rn,a quo não seja, -
nos mercado~ internos. sobrepujado inteiramente por este, como actuu.lmente é. O caminho 
por onde seguir p:ua chegM' a este resultn.do foi, ha bem pouco, indicado por notavel esta-
dista nestas p:JJavras : · . . 

« Sob todos os aspectos, o Bl'azil é cGntt•o consumidor d~ ta,l o1•Jem, que bem entendida .. 
pr0tecção _p3do facilmente ti'ausformal-o em supprirlor ele si proprio, exportando o exce
dente pa.ra, o estrangeiro ele cuja capacidade pro:.luctiva na:o lJóde, nem deve ser eternamente 
t1·ibutcwio. » (Visconde do Ouro P1·oto, Gazeta de Noticias, de 31 da maio ultimo.) · 

Esta tem sido a preoccupação de todos cs homens publicos, quo hão concorrido efficaz
mente para o progresso dos seus paizes; a historia ahiestá. par~t demonstrai-o a. toda evi
dencia. Auxiliai', mais do que isso, estimular as forças productivas do paiz, tomadas estas 
em toda a sua vash complexidade, desde o t\perfeiçoamento rhs ini!!tituições no sentido da 
liberdade, du, educ11ção do povo nas suas diversas modalidades, até a.o incremento da agl'i
cultural da industrií1 e do commercio, com medidas de bem entendida e efficaz protecção, 
eis a grande tarefa do homem d.e Estado, que tem uma verdadeira intuição dos interes;:;es 
de sua patria. .. 

Isto não quer dizer q1,1e um:1 naçio deva. üwlat~-se . do convivia das out1•as, a ponto de 
·dispensai' por completo · ~ts mercadorias que dellas lhe chegam, ás vezes em coudiçõ;;s 1)em 
mais vaotajo.sas das que apeesentam as de sua pt•oducçã•J. Nã.o; mas ·não é menos corto 
~ue ella não se deve deixa.r illudir por essas va.nta.gans. «Depois, disse espirituosamente 
um economista, que os Troya.nos fo~am p1•esenteados p!3los Gregos com um cavallo de ma
deira, é delicado para um povo recBher presentes de ouéeo. » «0 progl'e!:so do mundo, 
accréscent.a do outro lado outro economista, dopenrle a.ctua.lmentc do desenvolvimento dos 
l'eCUl'Sos interiore3, e não do commcecio exterior. Todo:; nó3 ternos necessidade de desen• 
volver systematicamente tqdas as condi{lões fLtvoraveis ao trabalho, com as quae3 cada 
paiz foi. dotado pela nu.tllreza.~ Sa.criiicar este supt•Jmo itíteresse, a pretexto de que isso 
acarreta posado onua sobre o consumidol', é pt•eco.rit' o iute1•es3e na .. cionCtt polo do individuo; 
é hesitar rmte o su.crHicio momentaneo <le vcell)l·es pJ.t\1 1lotar o pil.iz 1lo forças que o ha
bilitem~ pl'Otluzir massas incalcülaveis d~ valotes. ~isto tan5o lll<\iS qua.ato esses onus a 
gravar o consumidor- são inteimmcnte illusorios, pol'ClUO a.ttnal do contas o maior numero 
dos consumidores, e dentt•e estes sem duvida. algum:l os ma.i::; dign.J.3 d.e attençlo, é repro· 
sentado exu.ctamentc pelos pl.'odllctores, .. isto é, por a.q_uolles quo lucl'~Ltn com a. protocção • 

Esta, por outt•o lado, fa.l'(L a mluca,çã.o do teab<.llha.o:lor n:tcional. A concurl·oacia. iuterior, 
que natu1·u.lrnellte se estabr3lecGl'ú. com o d.usoilvol vímouto U.a.s industl'ias, t\otal-o-á da 
aptidão, qne nãl) ·~em, em todos os 1'<1mos de n.ctviJade. m3ta concurrencia o esta. mnior 
aptidão adquirida, dentro em pouco, o habilitat•ão a confecciollal' pt•oductos em condições 
iguaes ao trrLIJJ,thador estrangeiro. Nesse momento terão desa.pp:te<3cHo os onus, que mo· 
mentaneamcote pesaram sobre o consumidor, fiC:J..uclo a Nação com o su.ldo liquido du. acqui· 
sição do tr.~balha.dol' apto e capaz. Com o Yilato e val'i:.\/lo terreno o1fet•ccido ao trabalho 
nacional, os ca.piGaes prJlifel'a.r.io, os tl•a.ln.Uu..dot>es concot'l'el•io de tod•t'l a.s partes, certos 
de enco!lcrar no.nos~o riquissim:J paíz de l'lc}.ueza.s inex:plora'la';, no nosso ex.tcnsissimo roer· 
cado, emprego para todas a.s actividado.s e para toda.s as a.ptiélõe3, ~to .!IesmJ tempo que 
consumo para. tocl0s os pt•oductos. · 

Ha. quJm hesite em seguir esta. politic1 _com o receio do des~:-e::cirnen to das nossas 
1•endas aduu.noit•a.s, fJnte p.•in~ipl.l da. noss1. -roaeita. Nã.o sou do3 que participam deste re· 
ceio, quo considct•o vão. Por maior que seja a val'ie:hde a que possa. t\ttingil• a nos3a pro· 
ducçã.o, não ó possível qne ella, ch.aglle a co1nprelteader a. tota.lida.de dos productos do nosso 
consumo; mttitos o va.t•iaúo.!l productos terom,)s de pedir ao estrangeiro. Além disso, ainda 
mosmo que o nmnoro do1 pt•ocltloto3 importados diminlla, neoessa.ria.men te a quantidade da. 
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. impõrtaç?io - ~uglllenta~á prógressivame~te com . o · augmento da intensidade do ~osso ·mer
cado, com o desenvolvimento ext1•aordinario que attingirá o D()SSo consumo. Dahi, si a im
portacão diminuir em variedade, augmentará . em intensidade e, pois, as rendas não dimi

. nuirão,antes-cresccrã.o. Um exemplo deste . facto encontramos nos Estados Unidos, onde; 
cOina protecção dispensada ao trabalho nacional, as rendas aduaneiras não declinaram, 
antes tiveram incremento. · 

De outro lado, convêm considern.r, como já vimos, que no estado em que nos acha~ 
mos, nãs ·é . lisonjeiro o estado das nossas fontes de renda., o qual não nos permitte nesta. 

~emorg-encia ir busca.1• ahí os recursos precisos para a.t,tender ·a serviços de not_oria ne
cessidade. Sem fallar de muitas taxas por .serviços, as _quaes são por dem:tis onerosas. 
a ponto de compromette1• o . total das rendas provenientes Ç.esses ser.Yiços, não hü. negar 
que os _nossos: diversos impostos de consumo são por tal fôrma onerosos sobre certos ar
tigos, que a União não deixa. mo,rgem .aos Estados para. tambem auferirem renda dessa. 
taxação, como aliás. lhes faculta a Constituição. Estes, cxcluidos desse terreno, -e não 
encontrando rendas sufficientes para suas necessidades nos impostos de sua exclusiva 
competencia, vi vem a invadir a esphera ·tributaria da União, ou a gravar a exportaçã.o 
do paiz, com prejudiciali.ssimos impostos, os quaes, emquanto subsistirem, penso eu, im
pedirão com uma barreira insuperavel o progresso nacional. Fazem mais e peior : tribu
tam _· o comrnercio inter-estadual, tanto em sua exportação como na importação. De fórma 
que, em mataria tributaria, o paiz so 'acha neste momento ne3ta · dcploravel situação 
destoante por completo · de tudo quanto ha de racional na materia e em sentido diame
iralmente opposto a tudo quanto teem feito até hoje os paizes .quo tcem progredido no 
mundo : com os seus impostos aduaneiros deixa ao desamparo o trabalho nacional.;· teem 
po1•ém, alfandegas interiores, que . perturbam a livre circulação dos productos, gravando
úS com taxas. onerosíssimas e cautelas flsc~.cs ; ao meflmo tempo que tributa sua expor~ 
tação com onuB iguaes, impossibilitando os productos nacionaes de concorrerem effl.caz-· 

- mente com os estrangeiro.~ nos mercados externos. o contrario · exactamente do que fazem 
os .póvos progressivos, os quaes não tt•ihutam a sua e:x:portacão, dão plena _liberdade á 
circulação interna dos seus . productos c protegem, com dil·eitos aduaneiros efficazes, o 
trab:üho nacional. Desta reg1•a não se póde exceptuar nem mesmo a Iaglatet•ra, a 
qual seguiu esta. politica até conseguir a supremacia commercial que chegou a c;~_bter no 
mundo; deixando-a depois disso~ mas para nos ultimas decennios sotr.rer os . revezes que 
tem so.ffrido, em competencia com os Estados Unidos e com a ·Allemanha, a ponto que 
hoje .os ma.is cla.rividen tes dos seus . estadistas estão empenhados em faz el-a . voltar _.ao 
systema, que llíe deu a. sua grandeza. (List, Nalionale S,ystem det politischen Oehonomic 
1 livro ; Vincent Ca.illard, J.a politiqtte fiscale de Jl:l. CT~arnberlaín, na Revue Econom,igt' 

. Internationale, n. 1, pa.g 39-84.) 
Considerando, portanto, o assumpto sob es1;a fac~, longe de alimenta1• receio de de~ 

crescimento das rendas . aduaneiras, a politica preconizada virá pt•eparat• o ter1•eno . para 
uma reforma. na taxação nacional, quer por pal'te da União, quer por parte dos Estados. 
Protegendo o trabalho nacional, desenvolvendo a . p1•oducção do paiz, quer na variedade, 
quer na intensidade, a. União, ao mesmo tempo, como já ficou exposto, (ttte augmenta1•á as 
suas rendas alfandegai•ias com o augmento do consumo nacional, creará uma grande va
riedade de productos, fructo do trabalho nacional protegido • . Estes productos offerecerãu 
um terreno bastante amplo ondu recabir o imponto de consumo, e por conseguinte a 
União, para. colher grandes rendas, não haverá mister de os tributar a todos, nem de os 
gravar pesadamente, como ago1•a. Ficará por conseguJnte, para os Esta(los um campo 
bastante vasto, em que ellesexerçam a sua a.cçãotributa.1•ia, sem necessidade de invadirem 
a competenCia fiscal da União, nem de decretarem .impostos prejudiciae3 ao desenvolvi- · 
men~o. nacional, como -'os Jnterestaduaes o os de exportação. Com estes impostos incidindo 
sobre o consumo; ·com os de tra.nsferencia de :.p1•opriedade e do industrias e profis ... 
sões, addicionados ao imposto tenitorial,_ já. ensaiado com .exito ; com o aproveita~entó 

:das · terras devolutas, as quaes, em consequencia do augmento de população, adquirirão · 
gran<le va1or, •os Estados· ficarão providos abundantemente para attender a todas as suas 
nec~ssidades e promover o seu engrandecimento. Elles não viverão mu.is, como ·hoje em 
gera.! vivem, abat~dos por falta de recursos, procurando estes recursos onde quer que o~ 

. enccmtre para prover necessidadesindeclinaveis, mesmo prejudicando a.os seus mais vitaes 
· Jn,teresses. Elles não cl~earão mais entre si essas barreiras alfandegarias, encarregadas de · 
a~recadar os impostos iiiterestaduaes, os quaes os isolam uns dos outros como si fossem 

.pequ~nas .Chinas ; ·nem tão pouco se verão na contingencia de sobrecarregar os productos . 
, de sQa exportação,. condemnando·os . a não poderem. concorrer etncazmente · com similares · 
ext1•a.nieiros nos merc~dos exteriores~ Ao contrario, ·nas fontes apontadas elles encon-
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tra1•ã() amplos recursos para .alimentar sobejamento . todas as suas ne~essida.des, abando
nando de vez esse terreno . ingrato de pequenos attritos com a Uniã.o, por motivos· de 
rendas, attritos que ahi est.ão a impressionar tristemente · as almas verda1eil•amente pa.-
trioticas, a:Juellas que tem viva fé na futura grandeza do Bra.zil sempre unido. . · 

Será vã, entretanto, a .. tentativa de dar desenvolvimento á nossa producção, será 
ineffi.caz qualquer protecção dispensada a.o trabalho nacional, si não cuidarmos ao mesmo 
temp() de out1•as medidas complementares daquellas, que lhes venham auxiliar o exito~ 
. . .. Entre essas medidas sobrelevam aquellas tendentes a regularizar e desonvolver a nossa 
viação, tanto Pla~itima como terrestre. · Diz-se, e diz-se com cer"ta razão, que o problema 
-capital a resolvet• .para. assegurar o engrandecimento do paiz, é o problema. dos trans
portes. Este assorto, si não exprimo a verdade inteira., é ao menos a expressão parcial 
de uma .verdade incontesta.vel; pot•que si é ce1•to que não póde haver transportes onde 
não ha produccão; tambem não é menos certo que não póde mdstir producção, ao .menos 
producção de certa importancià, sem circulação e, portanto, sem tr~nspo1•tes. Uma cousa, 
pois; "depende da outra;, e por íssq é que a.ffi.rmo ser ~ inutil qualquer tontativa para. dar 
1ncremep.to á, producçiio nacional, sem cogit:l.rmos ao mesmo tempo da reBolução desse 
problema. . ' . , 

No tempo do Imperio a nossa navegação de c.:ibotagem era livre; a Constituição repu
blicana fel-a monopolio dos nacionaes. Por a.quelle tempo o Governo mantinha uma nave
gação subvencionada, necessaria para manter um nucleo de marinha mercante nacional e 
que estivesse sempre á sua. disposição para sa encarregar dog seus serviços de transporte; 
hoje estas condições estão mudadas, a cabotagem é Pl'i vilegio do nacional! a quem o Gover
no, tendo dado esta posição, póde impor correspon!lentemente certas obrigações relativas ao 
serviço publico. Portanto, desappareceram as causas que nos impunham a necessidade do 
manter a navegação subvencionada. Entretanto nós a mantemos nas .mesm::ts condições, 
em que a · tinhamos, quando e lia . nos presta. va o serviço a que m·a destinada, sem nos lem· 
brarmos que ern vez de nos prestar esse sel'vico, ella não constitue só um onus a. pesar 
inutilmente sobre o orç,:~.ment.o, ma3, além disso, um obst:tculo ao desenvolvimento da 
nossa. marinha. mercante na(}ional,alvo superior vindo pela Constitui~ão. O resultado dessa 
u:ossa inacção tem sido que, assentada na p:>sicão indolente do monopolio, assegura1o de 
~m lado pelo privilegio crea.do pela Cons~ituição, de outrJ pela. subvenção ; livre das con
urrencia das marinllas estrangeiras fJi'tetn\3at9 org.J.aizJ.das, e tcmdo de.tut e de si unica
mente a . aind~ nascente e dobil ma.1•inha merc.1nte nacional, a naveg.tçã.l) su bve11cionada · 
tem-se discuidado inteiramente do sa1•viço a. seu c.trgo, crJn.nio p.trJ. o3 divcrsod portos. 
nacionaes esta situação deploravel de quasi ca.rencia ab.soluta de transp3rtes ao lado de 
fretes tão caros que, ou absorvem pot• completo qna.lquee lucro do productor, ou tornam 
po1• demais onerada a. vida do consmnido1•. Esses ti· ates chegam a ser mesmo tão oneroso 
que, em muitos casos, sao o duplo ou triplo dos que se paga.m pelas pr\lveniencias dos pa"iz 
zes mais remotos. Em toio caso elle3 são muito superiores aos fretes das procedencía.s . eu
·ropéas. De fórma que, além das a.lfandegas interestaduaes, que ahi temos a obstar á livre 
circulação dos pt•oductos no territorio naâonal, temos mais esta ca.usa. de .isolamento dos 
Estados uns dos outros, pois que, tendo fretes mais h(Lra.tos, elles commerciam de pre-
ferencia. com o oxtrangeiro do que ~ntre si. . · 

Este facto, como é natural, to·.n provoca.<lo grandes clamo1•es, e excitado ·.mesmo uma 
'Jerta reacção, a ponb de haver já. a Camara. approvado um projecto prejudicial a nacio
nalização da. _ cabo{.agom, pt•ojecto afinal rejeitado pelo Senado. Este PI'ocedimen:to da 
Camara parece indicar que uma. parte da opinião, ao menos, está convencida. de que a má. 
situação do transporte marítimo entre nós é devida a essa. medida constitucional. Nã.o 
pa1•ticipo deste modo de vor; estou· convencido de que o privilegio crea.d.o pela. Consti
tuição é de grande al~ance para o futuro do Brazil. Adoptado pela. Inglaterra, quando ella · 
inda nãoe1•a potencia maritima, essa medida as~egm·ou a essa. naçã.o a. supremacia de 
mar, sendo por isso approvadít em termos calorosos pelo proprio Adam Smith (Richesse des 
Nations; tr • . Ga.rnier · U, · pag. 220-2) . . Dahi passou para a legislaQão de todas as nações, 
que teem algum poder no mundo, concorrendo poderosamente ·para lhes dar este . poder • . · 
Si, pois, ella em geral tem prvduzido estes beneficios, não será entre nós que não os venha. 
produzir. Não devemos, portanto, sophisma.l-a, como fazia o J)rojecto da Camara, reje~tado 
pelo Senado, senão ma.ntel-a ~om perseverança, certos dos b·ms resultados a colher no 
futuro. 

Julgo, ent1•etanto, de imprescindível necessidade, pat•a preparar estes bons resulta;dort, 
mudarmos a nossa conducta. para. com a. navegação, procurando desde já remediar a. de~ 
ploravel situacã.o em que se acha o nosso transpol'te marítimo, a. qua.lnã.o se sabe como 
mais nos prejudica, si no ponto de vista economico, si no político. Precisamos deixar o 
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regimen que nos legou a mona.rchia, o qual não se coaduna mais com a nossa situação, 
actual, e adoptar um outro mais consentaneo a esta situação. Em uma palavra, o systema~ 
da navegação subvencionada precisa ser modificado. 

Não entenda a Commissão que, com isto, eu alvitre que se deva desde jâ supprimir toda. 
e qualquer subvenção á navegação. Não; longe disso, affigura-se-me que isto sGria fugir de 
um_ maL para cahir talvez em outro mator. Penso, todavia, que se deve ir Pl'eparando o 
terreno ·pouco a pouco para attingir esse fim. Para isto basta manter a subvenção para os
portos onde não exista abundancia de cargas, supprimindo·a para aquelles cuja frequencia 
já o:fferece interesse independentemente de subvenção. Aquella subvenção deve mesmo ser 
dividida entre díver&'\S companhias, para não crear em favor de uma, posição pol' demais-. 
vantajosv,, vis <:i. vis das outras. Só assim se estabelecerá a concurrencia entre essas como 
panhias, a qual produzh•á melhor serviço e mais barato. O perigo de se constituírem ellas 
em trust será evitado pelo· Governo, agindo este com as subvenções, com o favor da con
cessão da cabotagem e com a, fregilezia do seu proprio serviço. A não sel' isso, em quanto 
mantivemos a navegação subvencionada tal como a mona,rçhia nos deixou, não acredito-
que o nosso ti•ansporte .marítimo melhore sob qualquer aspecto. * 

. Não é esta, porém, a unica causa do mau estado deste serviço. Passando-se uma vista, 
mesmo perfunctoria, sobre muitos dos regulamentos da nossa administração, percebe-se que· 
nelles ,a cabotagem nacional enc·ontra peias de toda a ordem, c1ue diffi.cultam sua acção e 
onus pesando sobre ell<:t, sem vantagem para o interesse gerai. Proponho no· projecto auto· 
rização. ao Governo para modificar o regulamento oxpedido para a execução da lei n. 123 
de 11 de novembro de 1892, de fórma que fiquem extinctos es-tas peias e o nus. 

Depois do que expuz com relação á protecção do trabalho nacional, pa1•ece que a 
Commissão devia espe1•ar · de minha parte a proposta immediata de medidas com esse· 
intuito, principalmente de ,alterações nas ·v.~rífas visando a protecção que encareço. 
Entretanto, não o faço, e isto por duas razões que julgo satisfactorii.ts. A primeira é que a 
Camara tem em discussão um projecto que altera. as tarifas por completo, e essa é, a meu 
ver, a occasião mais opportuna de proceder a esse trabalho. A segunda, e esta tenho como 
principal, é que não me alisto ent1•e aquelles que julgam licito estai' todos os djas a 
mudar de tarifas,. e, mais do que isto, acreditam possível decretar essas mudanças sem 
dados estatísticos muito completos e som estu_los muito aprofundados sobre elles. 

A inconstancia nas tarifas produz sobre o commercio um lllal equivalente áquelle· 
que lhe produz a instabilidade da taxa cambial. Não ha segurança nas transacções; 
estas se convertem de' trabalho ordenado e methodico emverdadeiro jogo de azat•, Não 
é mais a· intelligencia., a applicaoão, que decide do exito ·ou mallogro da profissão, mas 
a.. sorte, o puro acaso. Ao legisladal' não deve sorrir esta perspectiva .. De. outro 
lado, este nõ.o deve dispensar sua protecção sem saber o que pi•otege, não póde 

·legisla1• sobre as:mmpto que não conhece sufflcientemente. A política commorcial de 
um :povo é assumpto muito delicado, não pôde se1· conduzida. a esmo, .ás cégas. 

Quanto ao que nos é proprio, entendo que, pa1•a procedermos conscientomõnte, deve-· 
mos antes de tudo possui!• uma estatistica completa du.s índustrias que temos, e das mate
rias pl'imas quo ellas empregam. Só assim informados, podel'emos dispensa!' protecç:ão effi
caz a essas industrias, agindo ao mesmo tempo de maneira que eUas obtenham com facili· 
dade suas matarias primas, adquiridas, quand,o for possível, aqui mesmo no pa.iz. A essas 
industrias, trabalho já realizado, capital já accumulado, penso que a protecção devr sal' 
decidida e completa, soh pena de afugentarmos pelo medo os capitaes do nosso paiz. 

Devemos, além disso, proceder a um ·largo estudo da nossa producção em geral e das 
ma terias primas, que .já se explorem e se possam explorar no paiz,. p~~ra, com essas infúr
mações, operarmos de fórma a proteger aquella com medidas bem pensadas e adequadas a 
cada especie de producção, e com relação a estas, de ma.neira. que se acelimatem no paiz as· 
industrias que as empregam..-Não é assim que temos feito até agora; não :possuímos esta
tística alguma da especü~ indicada; carecemos totalmente de informações que nos sirvam 
de guia. 

O processo que empregamos na reforma das nossas tarifas é curioso. Nomeam-se com-
missões. numerosas, mas compostas tão. sómente de interessados, de um lado, os importa
dores, a quem não agrada, pela natureza do seu negocio, a e;istencia de industrias 
~acionaes; e de outro, 0.:1 representantes destas, a quem interessa a protecção a todo o 
trans~.. Como juizes nesiia luta de interesses, de ordinario estão alguns empregados do 
fisco, não totalmente isentos de suspeição, porque, com o augmento da importação e por 
conseguinte do rendimento das alfa.ndegas, os seus vencimentos são mais vantajosos. 
O interesse nacional, o verdadeiro interesse nacional, interpretado com superioridade d e 
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vista e isento _?.c ~aixões,. ahi nãotem voto ordin~ria.mente._ Os juizes dasd.ecisões, que 
se tomam, e nao sunples mformadores, como devertam ser, sao esses ahi ap.:>ntaios com 
maior ou m~nor interesse nas deliberações. 

Portanto, com esta falta quasi absoluta, em que estamos, de dados á. respeib de tudo 
penso que não nosachamos habilitados para procsder a um exame goral das nossas 
t~rifas emsentido que interesse á. n~ção em geral. Só medidas pai.·ciaes poderiam, fóra. 
disso, ser p!!opostas com esse- proposltg, as quaes,,.por pouco adeantarem, ·não me animo 
a propor. -
. . E são estas as idéas geraes justiflcativas do projecto que submetto. ao estudo desta 
lllustre Commissão. Antes de concluir, porêm, cumpre-me chamar a attonção da Com
·missão para alguns pontos do projecto, que estão a exigir o seu estudo. -

O primeiro é o imposto de 2 o I o, ouro, sobre cereaes. -Não me arrimei a propor desde já.,. 
uma medida com relação a este imposto, cuja manutenção considero de toda a necessidade 
:para proteger a lavoura nacionai, mas lembro á Commissão c1ue, tanto a sua in.cidencia., 
t1omo a fórma· de sua cob1•ança, estão a despertar a critica, e mesmo reclamações, como a 
que foi presente <1 Commissão; ·da' i!liciativn. da respeihvel ·Associação Commercial de 
Santos . 

. . Outro é o imposto sobre annuncíos e cartazes, a respeito do qual, de accordo com o 
Gove1•no, proponho urna modjficação, que estende a incidencia da. contribuição. Bem assim, 
as ,taxas de importação e consumo de sal, as quaes Pl'oponho que fiq_uem como esta.va.m 
antes d.i vigente lei n. I .144, do .30 de dezembro do anuo passado, porque é facto verifi
cado que a reducÇão feita. por esta lei produziu forte depressão na receita. 

AlGm disso, prÓponho uma medida tendente a habilitar o GoVel'no a prorogar ou 
alterar o regimen instituído para o Banco da Republica pela lei n. 689, do 20 de setembro 
de 1900. Esta medicla. é de evidente necessidade porque, no proximo exorcicio, o Governo 
terá de deliberar sobre esse instituto de credito. · 

Finalmente, recordo á Commissão a necessidade de resolver desde já a questão das 
qontas a prazo. 

~io, lô de setembro de 1904 .-Urbano Santos, relator. 

PARECER DA CO:M:M!SSÃO DE ORÇAMENTO 

A Commissão do Orca.mento, tomando conhecimento da. proposta do Govet.•no, orçando 
a receita. publica, vem submettel_-a á a.preciação da. Ca~ara. com as seguintes modifi-
cações: . · . 

Os 2 °/o ouro, cobrados sob os ns. 93 e 95 (cevada em grão), 96, 98 o 100 da classe 7& da 
tarifa, que a lei da receita vigente manda cobrar, ftcam pelo projecto extensivos a todas
Alfandegas. Bem assim a rubrica referente a es~a ma teria é transportada do titulo-Addi
oionaes -para o titulo_;Importaçã.o-, sendo-lho dada uma redacção mais a(lequa.da ao pen- · 
sarnento do legislador, qua.mto votou a lei aatnal. Desta fól'llln. cessarão as reclamações a 
que a lei actu:.!l tem dado Ioga.1•. 
- A taxa sobt•a o sal é restabelccid<t como peJe o Govet•no. Além disso peque n as altm·a-
Qões são feitas com relação ás rubrica.s 31 e 35. 

Diversas medidas lembradas pelo relator sobre navegação de cabotagem, sob1•e o Banco 
da Republica, sobre o rogimen adopta.do para as ob1•as dos portos, sobre a. lei do imposto 
de consumo, sobre a approvação dos regulamentos expedidos pelo . Govm•no concernentes 
á penna d() agua e imposto de industrias e profissões, e finalmente sobre proroga.ção até 
9 hol'as da nottte da_vlsita de entrada para os navios do linha regular, são a.cceitas em 
these pela Commissão, mas não incluida<'lno projecto, porque a isso obsta o art. 184, § 1° 
do actual Regimento. A Commissão .inenmbir-se-ha de as levar opportunamentc a-o conhe· 
cimento da C amara, quando se o:ffel'ecm• o ocasião. 
• Outrosim, a applicação, tambem proposta, do saldo das apolices emittidas de accordo 

com o decreto n. 4._865, de 16 de junho de 1903, â constrncção ou adaptação de, predios 
para repartições de Fazenda nesta. Capital é reservada pa.ra a lei da despeza., onde fica 
melhor collocada. . . 

A Commissão accrescenta uma. l'ubrica ao titulo-In terior-a renda proveniente das 
estradas de ferro adquiridas pelo Governo. 

Finalmente, é deixada. de parte a medida relativa á tarifa dift'erencial, já em vigor 
entre nós ha alguns a.nnos. 

Vol. V 60 
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"O· pl:'o,jecto ê, pois, o seguinte: 

O. Congresso Naejon~l decreta: 

ltECEIT.A. GER.A.L 
Art. 1. o A receita geral da Republica dos Estados Unidos do Bl'~zil é orçada em 

47.844:880$889, ouro, e 261.133:000$000, p~pel, e será. realizada com_ o producto do que for 
. :-arrecadado dentro do exercício da. presente lei, sob os seguintes titulas: 

Crdlnarla 

Importação 

I. Dil•eitos de importação para consumo, do acc01•do 
com a ta1•ifa. expedida pelo decreto n. 3.617, de 19 

I 

OURO PAPEL 

de. m. a.rço d. e ·I900,aobserva. das as modificações i.ntro-.

1 

duzidas pela lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903, 
excepto com r>elação ao sal, cuja taxa de $030 tlca 
restabelecida. • • • • • • • • • ., • • 3:3.600: 000$000 1 ~6. 000: 000$000 

·2 .. 2 °(o, ouro, sómente.sobre os ns. 03 e 95 (cevada 
em grão), 96, 9B o 100 da classe 7& das Taritas 
(cereacs), cobrados em toda .a Republica sopre o 
valor officia.l da. merca.doeia, como presentemente 
na. vigencia da lei n. 1.144, de 30 de tlezembro 
de 1903 • • 2.50: 000$000 

·3. Expediente de generos livre3 !le dil'eítos de con· 
sumq. · 

·-4. Dito de capatazias •• • 

.õ. Armazenagem • 

.:6· Tata. de esta.tistica.. • 

Entl"acla, sahida e estadia de na,rios 

7. Imposto de pharóes. • 

·s. Dito de docas • 

Addicionaes 

•. 

9. 10 °(o sob1•e o expediente dos generos livres del 
-direitos . 

Exportação 

.I~ir~it6s . de exportação do territorio do ,Acre. 

$-

$ 

$ 

290:000$000 

11 o: 000$000 

$ 

$ 

1.800:000$0i0 

1. 400:000$000 

3. 200 :000$000·· 

280~000$000 

$ 

10:000$00~ 

170:000$000 ..• 

5 ~ 000: 000$000:; . 
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o 
Interior 

11 . Renda, da. E~tra.da. de "Ferro Central do Brazil. 

'1 ?. R~ndas das estradas de fel'l'o adqui1•ida.s pelo 
Governo • • • • • • _ • ~ • • • • • . 

13. Renda do Correio GePa.l 

J 4. Renda dos Telegraphos • 

15. Renda da Fazenda de Santa Cruz e outl'as. 

1ô. Dita fla Casa de Correção. . • 

·17. Dita da Imprensa Nacional e Dim·io Official • 

18. · Dita do Laboratorio Nacional de Analyses • 

19, Dita dos Arsenaes ·. . . 
20. Dita da Casa da Moeda. • • • • • • •. 

21. Dita do Gymna.sio Nacional 

22. Dita. do·s Institutos dos Surdos-Mudos e dos Meninos 
Cégos • • • • • • • • • • 

23. Dita do Instituto ·Nacional de Musica . • 

24; Dita das matriculas nos estabelecimentos de .in-
struccã.o superior • . • • 

zõ. Dita da Assistencia. a. Alienados • • 

!26. Dita arrecadada nos consulados • 

27. DiGa. de pl'OPl'ios naciouaes • • 

28. Dita da Estrada de Ferro do Rio do Ouro. • 

:?9. Imposto de sello. • 

30. Dito de transporte . 

31. Dito de 31/2 °/o sobre o capital da.s loterias federa.es 
e 5°/o sobro as estaduaes • • • • • • • • 

- 32~ Dito sobre subsidias e vencimentos, exceptuados os 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal e 
juizes federaes, effectivos. e aposentados. • • • 

3$. JHto sobre consumo de agua. • • • • 

OURO 

$ 

$ 

$ 

350:000$000 

$ 

$ 

$ 

$ 

·$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

900: 000$000 

$ 

$ 

. 4:000$000 

$ 

$ 

40:00J$000 

$ 

PA.PEL 

30.000!000$000 

!l; 
~, 

6.200-:ü00$00() 

5.000:000$000 

70:000$000 

7:000$000 

350: 000$000 

200:000$000 

10:000$000 

10:000$000 

70:000$000 

20:000$000 

10:000$000 

300:000$000 

100:000$000 

$ 

130:000$000 

200:000$000 

13.000:000$000 

4.200:000$000 

1.500:000$000 

3.300:000$000 

1.800:000$000 
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34. Dito de 2 1/2 °/.J sobre os dividendos dos titulo& -de 
bancos, companhias ou sociedades anonymas . 

35. Dito sobre casas de sport de qualquer especie, na 
Capitu,l Federal • , • • • . • , , • • . 

36. Ditr) sobre t\nnuncios em cartazes, manuscriptos ou 
impressos, a.ffixa.dos_ nos logaros publicas ou dis
tribui dos em av:ulsos • • • • • • , • . 

37. Dito de apolices e embarcações . 

38. ·Contl•Hmiçã.o das companhias ou em prezas . de es
tradas de fe1•ro e outras • • 

39. Fóros de terrenos de marinha , 

40. La.udemios • 

41, Premios de depositos publicas • 

42. Taxa judiciaria. 

43, Dita. de afe1•ição de hydrometros • 

Consumo 

44. Taxa sobre o fumo. 

45. Dita, sobre.bebidas. 

46. Dita sobre phosphoros. 

47. Ditas sobre o sal de qualque1• p1•ocedencia restabeleci
da a taxa. fixada pela lei no. 813, .de 23 de Dezem
bro de 1901. • 

48. Dita sobre câlçado. 

-49. Dita sobre velas • 

50 . Dita sobre perfuinarias • 

~51. Dita sobre especialidades pharmaceuticas nacioriaes 
e estrangeiras • 

52. Dita sobre o vinagre. 

53. Dita sobre conservas. 

54. Dita sobre ca.1•tas de joga1• • . . 
55. Dita sobre cha.p~os. • , • 

OURO PA.PEL 

$ 1.500:000$000 

$ 10:000$000 

$ 1:000$000 

$ 700:000$000 

106:666$667 . 1.270:000$000 

$ 30:000$000 

$ 70:000$000 

$ 30:000$000 

$ 130.: 000$0ÓO 

$ 1:000$000 

5.600:000$000 

4.500:000$000 

6.500:000$000 

í\ ··- -•\ 
(._\ . t-' . l 

3.700:000$000 

1.100:000$000 

320:000$000 

380:000$000 

550:000$000 

160:000$000 

1 # 000:000$000 

200:000$000 

1. 000: 000$000· 
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~------,-----------------------------------------------------

-56, Di-ta sob1'e~beng:1Jlas • 

57. Dita sobre tecidos. 

Extraordinaria 

58. Montepio da. Marinha. 

59. Montepio militar • 

60. Dito dos empregados publicós • 

61. Indemnjza.ções • ; . . .. 
62, Juros de capitaes nacionaes. 

53. Ditos dos titulos da Estrada de Ferro da Bahia e 
· · Pernambuco. • · 

64. Remanescente dos. premios de bilhetes de loterias • • 

. 65. Imposto de transmissão de propriedade, no Districto 
Federal 

56, Dito de industria e profissões, no Districto Fe-
deral • • , · 

· 67. Producto do arrendamento das areias monaziticas . . 

. ·68. 

llenda com a.:pplicagão especial 

Fundo de resgate do papel-moeda: 

1. o_ Renda em papel proveniente do arrenda
darnento das estradas de ferro da União. 

2. 0 Producto da cobrança da divida aotiva. da 
União, em papel • • • 

3, 0 Todas e quaesquer rendas eventuaes perce
bidas em papel. • • • • • • • •. 

· 4. 0 Os saldos que forem apurados no orçamento .. 

OURO 

. . .I 

400$000 

100$000 

8:000$000 

4:000$000 

500:000$000 

1:614$222 

I 
I .I 

i 
'i 
.I 

. ., 

PAPEL 

30:000$000 

8.400:000$000 

120:000$000 

250:000$000 

670:000$000 

6 00: 000$000 

20 o: 000$000 

$ 

26:000$000 

2.000:000$000 

2. 6 00: 000$000 

360:000$000 

350:000$000 

60.0:000$000 

2.000:000$000 
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~--------------------~--------~----------~----------~~~ 

ICttndo do garantia do pa:pcl-moeda: 1 

1 L• Quota de 5 •{.,.ourp, sobro todos os dh·eito.sl 
· \ _do importoção pa.l'a consumo. • . . , __ . 

2 .• Cobrança.· dtl. divida activa, om ouro. . • . . 

.- 3, 0 Os saldos da.g tu.as arrecadadas em ouro, 
59, . deduzidos os se_rvioos que, ne>ta especie, o .

1 
Thesouro é _obngado a custear. · 

4. o Producto integral do arrendamento das es
tradas de ferro da União, que tiver sido ou 
for estipulado em onro. • 

\ 5, o Todas e q uaesquer rendas eventua.es em ouro. 

70. Fundo para a caixa. do resgato das a.polices das 

.71. 

estradas de fer~o. enca.mi>adas: 

Arrenda.mento. das mesmas estradas de 
ferro •• 

Fundo de a.mortiziloc;ão dos emprestimos 
intel'D.OS: 

1.• Receita proveniente da venda de generos e 

l• 2.• :::~::":~: ~~hlmenro o ~ 
restituições • 

72,. Fundo destinado ás obras de melhoramentos dos :por~ 
tos, executadas á custa. da União: · 

Rio de Janeiro . 

Maranhão. 

Fortaleza. 

·'Natal • 

·Parahyba , 

Paranaguã 

Recife . 

. .. 

. . 
. . 

. . 
. . . 

OURO 

8.400:000$000 

100$000 

110:000$000 

10:000$000 

160:000$000 

3.000:000$000 

$ 

$ 

' ,: :~ -· .~ . 

uso: OOD$Oó(f 

5.000:000$00{> c 

500:000$000 

150:000$000 

.200: 000$000 

"130 : 000$000 

100:000$000 

100: 000$000 

800 : OOO"d;OQQ 

. _., , 
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Sl:!SSÃO EÚ 23 DE SETE.11IIlRO DE f904 

- OURO PAPEL 

' 
--

,.. 

l1-Iaceíó · (.Jar guá) . . . . . . . . . . 100:000$000 

Florianopolis: . . . . ·i 150:030$000 

Rio Grande do Sul . . . . . . . . . .j soo: ooo:;;ooo . ... . 

4 7. 844:880$889 2ô 1.133:000$000 

Art. 2. 0 E' o Governo autorizado: 

· I. A emittir como antecipação de l'eceih, no exercicio desta lei, bilhetes do Thesouro 
atê á somma de 25.000:000$, que serão resgatados até o tim do m~srno exerci cio. 

li. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no.art. 41 da lei n. 528, de 
l7 de setembro de 1851, os dinbeil'os provenientes dos cofres de orphão3, de bens de defun:· · 
tos e au.~entes e do evento, de premios dE! loterias, de depositos das ca.iJtaS economicas e 
montes de soccorre> e dos deposttos de outras origens; os saldos que. re3ultarem do encontro 
das entradas com as sahidaa poderão ser applicados á.s amortizações dos omprastimos inter· 
nos ou os excessos das restituições serão levados ao balanço do exercício; 

m. A cobra.rdo imposto de impor&ação para consumo 25·% em ouro, sendo 5 % para o• 
funilo de garantia e 75 % papel. 

· IV. A cobrar para .o fundo destinado ás obras de melhoramentos dos portos executa-
dos ã. custa da União: · . . 

l.o A taxa até 2 •;,, ouro, sobre o valor otficial da importação do pol'to do Rio de Ja
neiro, excil].)tuadas as mercadorias de que trata o n. 2 do art. 1 o. 

. 2." A taxa de um a cinco réis por kilogramma de merc11.dória que for carr egada ou 
descarregada. segundo seu valor, destino O? prooedencia dos outros portos. 

Paragrapho unico. Pa.ra accelera.r a ex:ocução das obras referidas poderá. o Governo 
acceitar donativos, ou mesmo auxílios a titulo oneroso, o.tfel'ecidos pelos Estados, munici
pioa ou associações interessa.d11s no melhoramento; com tanto qn& os enca.rgos resuitanteg de 
taes auxílios não excedam ao producto da. t:>.xu indicada.. · 

. Art. 3, 0 Os 2 °/o, ouro, de que trata o n. 2 do art. 1°, que fot•em cobrados no porto 
do Rio de Janeiro, serão applicados ao fundo constituido pela taxa. lle que trata o n. IV. 
parte 1•, do artigo antecedente. 

Art. 4. o Permanecem em vigo1• todas as disposições das leis de orçamento antece~· 
dente~, que nã.o verijarom p:u•ticularmente ~ob1·e a fixação da. receit.a. _e despeza,_ sob~c 
autorrzação para. marcar ou augmentar vencimentos, reformar repartwoes on leg1sl<\Çao 
fisca.l e que não tenh<Lm sido exp~smmente revogadas. 

Art. 5.o·Fieam revogadas as ilisposiç.ões em conka.rio. 

Sala das Commissões, 22 de setembro de 190i.=.Fnmclsco \Teiga, presidente.-U,·bal'! o 
Santos, relator.-Victorino Montcií·o,-Gcdetto Carullhal , com restricções.-Dtwid Campista, 

'-vencido quanto ao n, 36 do a.rt. 1°,-CorneUo da Fo)~seca, com rest~·icção,-F)·o.ncisco Sd . 
-Paula Ramof, com .restricções, · . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 13:39+ Página 22 de 50 

. · ANNAES DA CA:I>fARA . 

PROPOSTA Di~ GOVERNO 

RECEITA GERAL 
Art. L• A receita.geral da Republiaa. das Esta.dos"Unídos do Brazil e orçada om 

.·ouro, 47.814:880$889, papel, 261.133:000$000, e será l'ealizada com o producto do.que for 

.arrecadado llantro do exercicio da. pre~ente proposta., ·sob os seguintes titulos. 

OURO . PAPEL 

Ordina:ria 

Importação 

l. Direitos de importação para consumo 33 • 600: 000$000 126. 000: 000$000 

· 2. Expediente de geoeros livres de direitos de consumo . I. 800:000$000 

3. Dito de capatazias . 1 .400:000$000 

·4. Armazenagem • • 

5, Tan de estatística. 

Entrada , sahida e estadia de navios 

G. Imposto de pbaróés. • 

7. Dito de dócas 

Addlcionaes 

8. 10 •;. sobre o expediente dos generos livres de 
direitos, • • .. . , • • . • • • • . .. . • 

9, 2 •/. o·oro, somente sobre os ns. 93 e 95 (cevado. Erm 
grão), 96, 98 e 100 da classe 7• da Tarifu. (ce~aes), 
importados nas Alfandegas dos Estados. • • , . 

Exportação 

10. J;Jlrettos de exportação do terriiorio do Acre. 

Interior 

12. Dita do Correio Cleral • 

290:000$000 

ll o :000$000 

250:000$000 

. . . 

3.200:000$000 

280:000$000 

10:000$000 

170:000$000 

$ 

5 .000:000$000 

30.000 :000$000 

6. 200:000$000 
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· snssÃo sr.i ~3. DE ski:Ei.\mno Dn-. Hl04 
.. :. -. _-., 

· .. i3. Dita dos Telegt·aphos 

14. Dita da Fazenda de Sanb Cruz e outr.u • 

15. Dita. da Casa. de Correcção. • • . • • . • • 
16. Dita d& 'Imprensa Naeional ·e Diario O{ficial. 

17. Dita. do Laboratorio Nacional de· Analysos 

18. Dita. dos Arsenaes • • 

l~. Dita da C8111l. da Moeda.. 

20. Dita do Gymnasio Nacional • • .. 

21 • Dita. doe Institutos dos Surdos· Mudos e doa M()nino8 
Cegos ·,. • ,. • • • • • • 

2!. Dlta. do Instituto Nacional de Musica. • • , • • • 

23. Dita. das matric'IÍlas nos estabeleclmentoe de instru
oçllo superior· • • • • ·• . • . , • 

24, Dita. da Aaslstencia .a Alienados . 

25. Dita arrecadada nos Con8Ulados • •. • • · 

26. Dita de proprios nacionaes • • • • 

27. Dita> da. Esb•ado. de Ferro do Rio do Ouro 

2B. Imposto do sello • • 

!9; Dito do transporte • • • . . . • 

30. Dito de 3 li "!. sobre o capital dllS loterias fe-
derae~ e 5 "lo sobre· aa ettaduae.s • • 

31, ·Dito sobre snbsldios .e vencimentos • 

32. Dito sobre o consumo de agua. • • • 

33. Ditn de 2 !.\1 .0/o sobre os dividendos · dos titulos da 
companhias ou socieda.des anonyma.•. 

34. Dito sobre casas de sport de qualquer espeoie na 
Capital Federal • , • • • 

35. Dito sobN a.nnunclos em cartazes 

·' '36; Dito de ·apollces o embar~ • 
•/:··,· .. . 

Voi. V 

OUR<J rAI'EC. 

350: ()()(ij060 . 5 . QOO: 000$000 .· ' 

70:000$000 . 

1: Ooo$óooo · 
350:000$()00 

200! 000$000 

10:000$~' 

000:000$000 

. . . . . . 

. . . . 
40:000$000 

10:000$000 

70:000$000 

20:000$000 

lO:oo0$000 

300!000$000 

100:000$000 

$ 

130:000$000 

20j):000$001) ' . 

13.000:000$000 

4. 200:000.$000 

I .500:000$000 

3,300:000$000 

1.800:000$000 

1.500:000$000 

10:000$090 

1:000$000 

700:000$000 

0.1 
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~:*~~~i]::;;·~<:;.~< ''' .. _;f:{:'•,-c:· .. E~~l&,~X~~l;~~,;:,~;;;y.'W:'~ ·-••:_:· ,· 
-~.? 

... .. ~ ........ 
... . 

. ~ .. 
: ·~· . 

OURO 

31:. Cl)ntzoibuição d~s companhia!! ou emprezati de es-
. · _t l'a.das de ferr o e outras • • . • . 

-·--.-- : .';_:-,. "".!,'.. , _ , ·•. _ . · r::, 
.- 38./ Foroa .de terrenos de,me.rinh& • . . • , .- • 

. - . 

: . .. .r. ~ . 

• 49~ Premi~ . de depositos publicos 
·_--,·-_ .... i;.·._-.. ::_ .. -.. - . - . . 
4L r axa. judicia.ria . • • 

J,_. . . . ' 
42;: Dita de aferição de hyarometros 

.- ... . -

. Consumo .. . ~ 

< 43; Taxa sobre:o fumo. • . . -... . .. ·-· : .. . .,,. 
-. -;-~- -. . ·. . ; . . . . . < . .t-4 ;; Dita. ~bre bebidas • . . . .• . . . 
:·,~5~: :nita, ~bre p)Íosphoros • -· . . . . - .. . . 

. ... .. . 
.:48. ' Dit&-.sobre o sal de qualquer prceedencia • • 

'; '47.>pu~--~bre calÇado • • • • • 

.. 
. ;, .: . •· . . . ... 

·48, · illta. sÔbre velas • . · .. ~ '. . ·.•. . . . .. ·.~' 

. . . . . ; .. 
; i'~Ó; Dita aobre Cll~lalidades pharmaoeuticas n~iOJlae& 
· . .. e eatrana:eiras. • ~ • • • • • • · • . • • • 

,' :&Í: Diia.- ~bre o vinagre 

52; · Dita. sobre conael'vlu · • 

•53, Dita'- sobre cart~ d:e jo~ra.r . . . .. . . . . . 
': : fU; · Dituobl'e chapéot • _ • 

~:5~{Dit" ·,~obre · bengaiu; ·· 
• ~-~:~, ·,D,~~ aobr~ te~id~ .. • 

. . ... 

. : . . . 
· lxtraordinarla 

t.~T(J(ontepto da.. Marinha 

,{,~,:},~~~1~iÜta~ ·.. . • • 
• • • • • . 111 • 

···~ . . . ·•. 

. •-- . . .. . . . ·• 
. . . - ~ . . . . .. . .. . . 

.. ·• .. .. ,. 

. . . 

.. . ... ~ . 
. • ·~ 

.. -400$090 
100$000 

I.í17Ó:Ôoo~o · 
30:000$00 

70:000$000 

30:000$000 

130:000$000 

1:000$000 

. 5;600:000$000 

. 4. 5()() : 000$000 

. . 8 . 500:000$000 

s. 7Ó(): 000$000 

1. 100 : Ooo$OOO 
320 ~ 000$000 

3so: oo0$00o · 

550: 000$000 

160: 000$000 

l . 000: 000$000 

200:000$000 

. 1. 000:000$000 

30:000$000 

;8.400.:000$000 

' i 20 :Ooo$o<JO .. 
250:000$(100 
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--· ·"· -"'!""' ' .. ~ ~· • .. ·: • 
I . ·_, • 

.. _. ~ . 

. . . . ~ -

59; Dito dos einpregàdos publicoa . • .• • • • 

· · 60~ InootnniiaçõeS · ·• 

: 6L Juros de ca.pitaes na.cionaes •. . . . . •. 

· · 62. ·Ditos dos titulas da est~a de ferro da. Bahia e ·Per-
. nambuco ; • . ·7 

• • . _ • • • • • • • • . _·. __ • 

·63 . Remanescentes dos premias de bilhetes·de loterias. 

64. Imposto de tr:J.nsmiss§.o de propried~e no. Di.stricto 
Federal. . • . • • • _. • • . ~ • .: • · • • • 

oun.o PAPEL 
• ·~ • • • • ·.·:: • T 

c 8 ~000$900 . 
4:000$000 ·. 

.500:000$()00 

1:614$222: 

670,: QOO$(lOO ._ •.. 

600 :000$000 

. 200:000$000 

$ 

26:()()()$000 

2.000:~000 

65. Dito de iridustrlas a profissões no Districto Federal; .~ • • • • . 2~60Q :000$000 . 

360:Ó00$090 .. · oo. P oducto do -a.rrendamento da& areias monazíticas. 

--lient!a oom applicaqão es~ecial 

Fundo de resgate do p&Jel-moeda. : 

l. o. Renda elli papel,-proveniente do a.rrenda.mento 
. daa ~tradas a e Ferro da União. • • • • . • 
2, .. Produoto da cobràn~a cia divida; a.ctive. da. Un ã.o · 
_ em p&pel .- • · • . . -. . .:. · • • . • · 
3.• Toda.t 'e quaeflq'uer rendAs evexi.tuaesperoobidas 

.. ~m pa~l. • . " . • • • ~ . • . .. . . 
4. • Os saldos que fórem apuradas no orça.· 

.manto • , ,; :. • • 

Fundo . de g~ntla. do papel·moeda: 

r:• Quota de 5. •J~. ouro, •obre todos os direitos de 
. .importaçãi> para comumo , • , , .- , , , 

-~'.• C~brMÇad~ divtdá aeti~a, em.ouro • • • • 
3_,0 Os . saldos da.!l -ta:xa.s arrecadadaS em ouro; de-:: 

;_ 68 : · . dmldoa os servtcoa qua; neeta eSpecie, ~ The:O 
souro é obrigado a, castear , , , • • • , , 

. 4_. • Prodticto integral do arrendamento da.t. Estrad11s 
· de Ferro· 4 , Unilo, . que ·t lver lido ou : !or 

· ·estipulado elii o11ro · , . ~ , · ~-- - ~ , ~ , ~ r 

_5,0 TodU e. quae,quer ren4ueieDtuw em o-uro; : 

. . 

. . 

... . .. 
t • • • 

8.400:00Q$0(10 . 
100$000 

i 10:000$000 
lO:ooOsOOo . 

: _-,, 

350:000$000 

600:000$000 

2. 000: 000$000 

$ 

$ 
$ 

., 
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484 ANNÀES DA CAMARA 

OURO 

69. Fundo para a caixa do resgate· das apolices daa 
Estradas de Ferro encampadas : . ~ 

Arre~damento da.s mesmas estr&da11 de ferro • . 

F11ndo de amortização dos emprestimos internos : 

100 :000$000 

) 

I.• Receita proveniente da. vendã de geneitoà e ' de 
proprlosnacionaes. • • • • • • , • 

70 Depositas : 
2.• Saldo ou excesso entre o recebimento ~ as re· 

stituições. , • • • • • • • • • , .• • 

- 71. Fundo destinadó á.t obras de melhoramentos dos 
-po~ execu~adas ~ euata da UDiio: 

ruo de Janeiro 3.000:000$0()0 

Ma.ruhio ••• 

J'ortàlesa • 

Natal • . . . 
Parahyba. • 

Paranagu& 

. . . 

. . . 

• • 11 • • 

.. 
. . . . . 
. . . . . 

. . . 
Recito. . . . . . . . . . . . . 
Maeeló (laraguá) • - . ,. . .. . . .. . . 
Florlanopollt ': . . . 
Rlo Grande do Sul • . . . . . . . .. 

. . . 

PAPEL 

1.658:000$()00 

150:000$000 

5. 000: 000$006 

150:000$000 

200: 000$1ioo 
130: 000$)00 

100:000$000 

100:000$000 

800:000$000 

100:000$000 

150:000$000 

800:000.000 

47.844:880$889 281.183:000$000 

Art . 2. • E' o Governo au~rizado ; -
J.o A emittír oomo anteclpaoão de -receita, ·no euroiclo desta pro~ta. biLhetes 

do Thesouro até a. spmma., de 25,(1()9:0()0~, qqe terlo rersa,ta.dos atá" · o IIm do mesmo 
e:~tereieJo. · · · , . 

Art. 3.• A receber e restituir, de con!ormidade com o diJpoJto no art. 41 da 
tel n. 638, de 17 de setembro de 1851, 011 . dinheiroa llfOV&nientes doa ~tres de or
phiol1 de béns de deruntoa e lli~entei e · dó evelito, de premioa . de loteriag, da 
dep011t01 de.l ca.im~ ecooomíca-s e montes da 10000rro e doi depCJiíto.s de · outra.• 
origenf!; 01 sa.ldos que resultarem do enconh'o das eatradi!! oom as eahidas podtllrit o 
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ser a.pplicados il.s amortiz&Qãea dos ·emprestímos internos· e ()5 excesaos das reamu~ 
serão levados aobalanço do exerciclo. · 

Art. 4.• A cobl'ar do imposto de importação para consumo 25 °/o em ouro, sendo 
5 •;. para. o !Undo de garantia e 75 Ofo papel. · 

Art. 5 . 9 A cobrar pare. o fundo destinado âs obras de melhoramento dos portos ex· 
. ecutadas il. custa da. União : . 

! - A tau de 1 l/2 • f•• ouro, sobre o va.lur otncial da lmpor.-taçio do por.-to do Rio do 
Janeiro. ._ 

ll - A taxa. de um a clnco réis por kilogramma de mercadoria. que for ca.rreca.da. 
ou descàrregada Sé'gundo sen valor, de.!tino ouproe&dencia. d06 outros portos. . · 
. § Para. acoolerat' a execuoão das obras referida-s poderá o Governo a~itar dona

ttvos ou me.tmo auxilias, a titulo oneroao, o1ferecidos pelos Estados, municipiCJB ou asao
tiações interessa.das no melhoramento, comt..nto que os encugoa result.a.ntes de taes 
auxílios ntlo exooda.m ao producto da taxa indicada.. . · 

Art·. 6.• Continuarão em vigor todas as disposições das leis de orcn.mento an tece
dente, que · não versarem particnlermente sobra a tixa.l;)ão da. receita e despeza, sobre 
a~to1•ização para marear ou a.ugment:J.r vencimentos, reformar repartições ou legisboão . 
fiscal e que não tenham sido expressamente revog~da.s. 

Art. 7. • Ficam revogadas o,s d1sposiçõas em contrario. 

O ·sr .• :roã.o Luiz A.lves (· ) 
Sr. Presiden~. pedi a. palavra para so11· 
citar a V. Ex . que inclua na ordem do dia o 
projecto, que tive a honra. de submetter á 
consider:.ção da. Camara., reformando as ta.
l'ifa.s das a l!ll.ndegas. 

P or occaslão da. primeira discussão do pro
_jecto deelarei que pedia. á Mesa. que conce
desse p1•azo ra.zoa.vel afim de que a.s rec!a.
rnações pudessem cl\egar ao conhecimento 
doi Camara e o.o meu, abrindo, desde logo, 
()O~o tlz, um loquerito a respeito. Recebi 
mnitissimas reclamações, que no correr da. 
d isclll!6ã.o &pr~nt&rei com toda. a. Lea.lda.de 
n.o eonbecimentCJ da. Cama.ra e opportuna
mente aolicitarei a publicação das me.sma.s. 
· O pro,lecto foi approva.do ha 55 dias e, 
n~tas cond!çõe$, parece-mo poder já. entrar 
na ordem dos trabalhos para. solfl.•er a 2"' dis
culilão. 

0 SR. BaiCIO FILUQ-Pa.ra. um projecto da." 
q,nella ot•dem não a.eha. o prazo pequeno ? 

O Slt. JoÃo LUIZ ALVES-Acho longq, 
O debate ba. de se fazer em torno das di· 

versas questões que elle aborda, essa dis
cus8ão lerá. longa, e o nobre Deputado, cujo 
talento e operosidade são conhecldoa, llio 
poderá. aeb&r pouco o prazo de dous me.zes 
para. eetudal-o. (Apartes.) Nestas condições' 
S!'. Presidente, apresento a. V . Ex. o meu 
pedido para. que seja. incluído na ordem do 
dia. o projocto. logo que V . Ex. ache oppor· 
1uno. · -

Aproveito o ensejo de achar-me na. td-
huna para. 10l1oUa.r dos illustrea membr08 

· da. CoJiuniJBio. de Sa.ude Publica o parecer 
.tobre o projecto do meu nobre coUega de 
.b&ncada, o Sr. Manoel Pulgencio. 

(• J Jo:d4 clio.cu1•oo ~io fa í ro\'ioto J•elo> ora<l•r. 

0 SR.. PRESIDENTE - 0 pedido do nobre 
Deputado serol. aUendido. 

ORDEM DO DIA 

O Prealdente-NãG lla.vendo nu
me1·o legal pa.1·a se proceder âs votações 
das materias consta.ntea da ordem do dia, 
passll.·Se á mataria. em discussão. 

E' a.nnunala.da. a. eo11tinua.çã.o da. 3L dis
cUS1ã.o do projecto n. 181, do 1904, autori
zando o Governo a. a.pplica.r ao pr eparador 
de historia. natural medica. da. Faculdade dEJ 
Medicina do Rio de Jweiro, Dr. Antonio 
Sattamini a. disposição d~ lei n. 138, de 21 
de junho de 1903, considerando-o lento sub· 
stituto da. mesma. faculda.de, designando· lhe 
a secção que llle oompete pelas provas dadas 
em concurso e segundo as convenienciae do 
ensino. 

O flr , A.uguliltO de Freitas (') 
(pel-a orden,)-Sr, Presiden~e, peço a. J>a.· 
la.vra. pel~~o o1•dern pa.ra sujeitar a apreclaCio 
da Cantara e a seu votCJ um requerimen-to. 

O projecto, cuja discussão V. Ex. annun· 
ciou, trata de prover no oa.rgo de ten.ta sub. 
stít.uto da. Faculdade de 1-Iedicina. desta Ca
pital ao aetiU.\1 prepa1•ador, que isto re-
quereu ao Congresso. · . · 

Entretanto, estou informado de qut;~ o Go· 
vorno, de dous a.nnos pll.ra. cá., tem expedido 
va.l'ios aetos impedindo que se rea.Iizam nas 
dilferentes faculdades, nos ditreronies osta
beleeimeotos de ensino superior, concurios 
para. o provimento dos cargos de substituto. 
ta.nto na Faculdade do ReciCe, como na 
Faculdade de s. Paulo, na Faculdade do Rio. 
de Janeiro o na. Faculdade da Ba.hi:l., · · 
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Há' 'Vagas d& Jogares .d"O" substitutO, B"ujo· pro- O ·Sr.- A. ugust.o de Freitas n .. 
vimento · o Governo determinou que nã. o ~r. Presidente, apre:J&ntando esle reque- .. 
foll!ie.teito at\1 que o Congresso· delibere sobr·o rimen~, que, pela. círeumsta.ncia eTentual ~a. 

:. a. rerorma. · do ensino superior, suje! ta ;!.O a.u116nc1a; cfe numero de Deputados fica preJu~ 
seu esclarecido· voto ha. mats de dous annos. dicado, foi meu propi>Sito otrerecer um~~o di· 

i. · Pa.rec&.me, Sr. Presidente, que desde .que la.toria. á Ca.ma.ra. na. delibere,çã? a. tomar 
·.· o Governo · susp9ndeu o: provfmento dos sobreo.mesmoprojecto. 

· ea.rgos de substitatos é porque é p:)Ssivel que Lamento siJlceramente que esia circuin- . 
· com a. nova reforma. .decretada pelo Co n- stancia .da a.usenoia de pcputa.dos, no mo· 

gre:100 ta.es ca.r~os desa.ppa.t'&!<Mn da. organi· mento, embarace a vota.çio dei!Se requeri-
. za.ção,do ensino. superior:. . . . . .manto e me. venha forçar a dizer sobre o 

. Pa.1'6Cl\! que: não devemos 1!-ÓS, vot3.ndo ellt e projacto em. discussão a~guma. . c ousa. mais . 
Proiecto,· crea.r _ma.is 0 1oo"'a.r de s:~bstitub e além do que tive a. honra. .de. fazer na sessãO · 

• transa.cta. · 
· nelle· prover o petieionario . ·· . . Com a:mais. àbsolnta.lea.lda.de, com a mais . 

. c MaiS bem a.visa.dog, . acredito, andarem os inteira. franqueza devo dizer a V. Ex. que 
n6õ··si · suspendermos a -dil!cussã.o e vota.ç& o me tolhe um pouco a Pa.Ia.vra, no momento, 
deste projaeto at~ que o Cong1•esso deliber e o alto a.pre9Q em que tenho o nobre Deputado 
sobre esta. · reforma do ensino, sUjeita. a. seu por Pel.'nambuco . .. 
voto. O Sa. MALAQUIAS GoNÇALVES-obrigado a · 

Assim pensando, tenho a.. hom·a. d~ suJ>.. V. Ex. · · · 
metter á apreciação da. Ca.ma.ra. o l'equeri- · 
manto a que me referi. (Mt,ôto bem.) O S:a. •. AUGUSTO bE FREITAS-••• o. meu 

eminente amigo. Não quereria., não qua-
Vem á Mesa e é lido o seguinte rerei nunca, causar o ma.ls. leve desgosto · 

aS. Ex ... 
R.EQUEB.lN:ENTO· o SR. MALA.QUIA.fl GoNÇALVES- mo me". 

Attendendo a. que o Governo determinou ea.usa desgosto ; 
... a SUS'}&nSão dos concursos para. O provi- 0. SR.ÃlJGUSTO DE FRElT.All-•• • ainda. que. · 
· - .menw dos log&1'6S de lente substUiuto nos 8E!ja. elle . advindo da justa. posição que devo 

. " est.abeleci~ntos de enaino superior; que assumi11 em um projec\o qualquer em di&- . 
·este a.c5o do Ministro do Interior teve na tu- cu~:~sã.o.-.. 
:ra.lmente, por motivo esta.r depandente ,de S. Ex. m@ relevar.!. a. minha. posiçã.o a.ssim.: 
dollberaçio do Congresso Q. reforma. do en- attenta.ndo ·contra. o projooto, ficando certo.-· 
sino superior e sacundario; que a approva.çio de. que oompromisso de ordem elevada me. 
do proJeoto 4 A e n. 181, si a.saim deliberar força. ne!te assumpto a. procurar impedir' · 
o Congresso, importará a investidura. do embaraçar a.quillo que presumo ser sempre · 
:tanccionario a. que se :refere o pr.ojecto em -inconveniente á . causa do ell8ino no paiz .• · 
um cargo que póde desa.ppa.raoor da. nova. OI:'- ·Quando Uve occa.sião de diScutir esse pro
ga.nizaçio do ensino adoptada pelo Congres- jacto, · ha., duas sessões pa.ssada.s, procurei. 
so; requeiro que seja adiada a discllll8lo do demonstrar ao nobre Deputa.do pol.' Pel'na.m
projecto sob D. l!H, a.té que o Congresso buco, :relator· do parecer, e á "Clamara., que O 
N&cionll.l .. delibere sobre a reforma. do en. Coogresso, adopta.ndo-o., pr.esta.'va. um ser
sino, já. aujeUa. ao seu a.cto. . viço A ca.usa. do ensinCJ. e, mais ainda., a 

st.l&.daueuões, 23 de setemb~o de 1004. cama.ra. arrogava. a. si ~ exelcicio de uma 
. . . -:-A:\Ig_u!.tp,.de. JYeit.as.. funcç&o executiva., que J13.Q lhe. ca.be. . 

. o SR.. MALAQuWJ . GoN~ALYBS - N"'a.o . 
. , 9 . sr. Pre•ldente- Não ba. a. inda. a.poiado. · 
~WJl.ero sutlleiente de. Srt. DGputa.dQS Pll.l'8. 0 . SR. AUGUSTo DE FlUliTAS- O nobre . 
se prq~er ás votações.. . Deputa.do pôr Pernambuco, sempre gentil 

. l!lc~, ; portanto, prejudica.do o l'ftqUeri .. com o. bllmilde ora.d.or, honrou com uma 
~Jltp d~.nQbte. Deputãdo pela. . Bahia.. ' · defesa do parecer, oppondo á.s minhas conili

C'Axltl.núa. a .3• diloussã.o-do projecto· n. 181., dera.ções outras, em que Dão. tive opportuui· 
· da 1.~ . . • . . llade. de tocar no momento. de.viáo a.o. · mt\Q. 

· ··o·' · · eetadn de minha. sa.ulle, en~, ; devo. corre.. ' 
. ·. .. S&. Auane'ro DE. Fa•i:TAB- Nlllltei caso sponder a.. essa gentileza. do .. nollre DepuÇ!Iodo . 

V •. Eí-; . me. dê a. pa.lavr&.sobre o projoot.o. accudindo hoje elll respolt11i.6.9· sua.s a.rg~&iQ(íeJ ..... 

O •,o:of Pre~~ldence- Tem a. pala· 
'Vl'a O n'o~o~re Deputado. (· ]Este d i~curso nii~ foi r&vi>to·pelo orador. 
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- · Vê V. ·Ex. que não me preoccupa. o propo
sito de a.nniquillar · documentos de direito 
a.~q_uirido, sinãD o _de justificar a det'esa. que 
fiz dos bons prlnciplOS. ·. 

Collocada. neste t erreno a nossa dil!sidencia, 
o nobre [)eput~do, estou certo, Iounrá a 
mioba. atiitttde, tanto mais quanto ouso a.flir· 
marque, depois de s. Ex. ouvir -me, secon· 
vencerá. de que não assiste direito algum a 
esse pretendente, de que S. Ex. foi, pe'l'mit
t a.·me a expreasão , illa.quea.dD na. sua. bôa. fé 
quando a.asentou o juizo · da Commissão, 
qua.ndo assontou ~ conollliÕeS do seu parece!', 
digo, em a.sse~s feitas por esse pretendente. 

Tal é a. conflQ.oça qu-e tenho na honorabi
lidade do nobre Deputado, t!l.l a. certez~ que 
tenho de que S. Ex. só visa. bem servir a. 
causa pn.blioa. (apoiadas), que, espero, S. Ex. 
vir~ renegar esse parecer que den e convidar 
aos . illustrados collegaS da. Commissão de 
Saude Public~ a votar contra o projeeto. 

. Se:ilhorE'S, os parlll.men1os são compostos 
de homens qne pertencem a. toda sor~ de 
carrei ras sciaatifica.s. A igualdade legal da.s 
nossas aptidões, no extlrcicio das nossas 
funcções de decretar a lei, essa igualdade 
está. determinada pela.s 'condições de capaai· 
dAd.e que a Oonstituiçii.o exige. Ha. alguma. 
cousa., porém, que superintende a isro: é a. 
capacidade real do r àpresenta.nte ·da. Nação, 
que lhe ad-vém da. especialidade do oonhe
eimento que adquire. . 

Ao nobre Deputado, como medico illustre, 
eomo notavel cirurgião, . que tem um nome 
naciona.I, não é que eu me dirijo neste mo
mento, como nã.o me dirijo a.o illustr e repre· 
senta.nte do Estado do Rio de Janeiro, digno 
professm• da Faculdade de Medioina. 

Dirijo-me é aos juristas que . tee~ as~ento 
nessa. commissão ; é a. SS. E Ex~. que me di
rijo, · inquirindo da existencia. · dossc direito 
adquirido e do que e que se póde chamap 
direito adquirido . . 

Não tenbo de a.justa.l' coata.s com o nobre 
Deputa.do, .• 

Senhores, · o parecer da. Commissão de 
Sa.ude Publica assent a no presu[}posto da 
existeucia. de um direito adquirido por esse 
candidato ao loga.r de substituto ••. o. SR.. MALA.QurA.s GoNÇA.LVES-So\1 o pri· 

O SR. MALAQVI.u GONÇALVES-A 0(\n- meiro a confessar mi nha. ignorancia. em di-
C!)rrer. roito. 

0 SR. AUGUSTO DN F REITAS- ••• por voto 0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Perfeita• 
do Congresso. . mente; confessa como eu confe!Sa.'l'ia a. mi· 

P eço a Y, . Ex.. que me ouça com · todu. nha, não só na. scienoia. que p-rofessa. o nobre 
a.ttenção porque a.s mtnhaa palavros aliO Doputa~o, como na que me é propria. · 
inspiradas no· mais profundo, no maiS per· Nã.o ó oom s. Ex. que tenho contas a 
leito estudo, que detidamente fiz da causa. ajnst<Lr neste momento; não é tambem com 0 
O parecer assenta eni dons factos: primeiro, nobre Deputado pelo Esta.do do Rio de Ja· 
na. a.llegação de. um direito adquirido por neiro; não é com 0 illus~re presidente da. 
esse candidato, pretendendo um logar de Co · - d I t - p bl- s <>nt 
substituto; da.do pelo voto do Congresso, para mllllssao e ns ruccao u tca., r • ~ yro 
a t'd.culda.de desta. Capital; em segundo Ioga.r , Dias, meu dig.o.o oollega. de roprcaentaoã.o;
a8.1lenta. na existenoia. de um 0~0 occorrido eu mo dirijo aos jurista.s da. CommiiiSã.o, a. 
na. .Faculda.de de Medicina da. Bo.hia., . caso es5el! que sub3creveram som restricções um 
esse po;• elle invoc!W.o como jurisprudencia. parecer em que se alludio. a direitos adqai· 
""ra a"'rm.ar 8 •ua. pretenn'3'n, . · ridos, sendo que nesse fa.cto, trazido á. Ca-
.- ..... .. ..,_, ma.~, assenta. nma. deliberação una.nime dá. 

Tive oooasião de dizer na. ouira seisão que, commisaão e em nome desse faoto se pede á. 
se exiStisse, porventura, esse direito dqui- . ca ma.ra. a votaçlio do projecto. . · 
rido, ainda. assim não seria. perante o \ri· senhores , em 1901 0 Governo decretou a. 
bnna.l polilico do Congresso que elle deveria. rerol'ma. das faculda.dea de meàici.Da, em 
ser pleiteado; tive occasüio de dizer que, cujo seio havia, então, adjuntos· e prepara· 
quem quer que tem direito adquirido, !uo- dores na qua.lída.de de a.u.~ilia.res do enslno. 
dado num ae\o do Governo ou numa lei, 
p),etela. este direito perante os tribunaes de O Governo supprimiu a classe dos adjuntos • 
justiQB., e ia.vemirmo-nos -desta fllllcção é mantendo, todavia, a. dos prapa.ra.dores:Sup· 
a.nnullarmos o Poder Judicia.rio . primindo a. cla.s86 dos adjuntos, o Go1arno a 

Haverá., porém, :no oaeo um direito Mqui- fez substitui!.' p&la. dos illbstituto~. a.os quaas 
rido1 · ·. deu regalias out~as que níto cabiam a.os ad· 

Juowa; ootre e~ta.s se a~igaatou, em pri· 
• O 811. • ~A.Qt!IAS GONÇALVES-Não era. meiro plano, a sublmuiQii.o, por a.otipidade, 

diroUo ~dq umdo ao Jogar, era a concorrer. de professor caibedra.tico da. 16oç&o, D~~ondo· 
A que1tão é d11!'erente. lhes,. aliás, 93SU rera.U.a.a. alllplloii•Uull 01 

·· O S11.. AuGusTo »E . FR.EtT&S' - ·Perdoe-me deveres, passando-o• de adj11nto1 de oa.deiru 
v. Ex., tooal'ei nease ponto. especiaes a substitutotde. ae~3&i, compot~t· 

Havem,.. no cuo, um direito adquirido r da va.rias disciplina,. . 
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Como de momento ficavam estes adjuntos O SR. MALA.QUIAS GoNÇALvEs-o-prepara- '· 
em condições do . ~ddidos ao ensino medico,· dor ta.mbem tiriha. o direito de reclamar. 
o Govorno determinou que os adjuntos eífect~- 0 SR. AuGusTo DE FREITAS-V. Ex. me ·. 
vos . serão providos por concurso nos logares perdôe.--Em bóa hermeneutica só áquelles, · 
de subst\tutos,creados pela reforma de então, cujo direito a lei procurou defender, cabia a. 
como regalia d~ conc?rrerem a estes logares faq_riidade de excluir do concurso o estranho 
só com seus parus, adJuntos tambem ou com que a elle comparecesse exceptuados os pre· ' 
os preparadores ·da Faculdade~ d · d · · t . ' . · · ·· • 

Esta. disposição da lei, que tenho em mão,- para. ores e a JUD os como elle. -
visava conc~der um favor aos adjuntos etfe- Mas, admitta-se"' que, por uma intel·preta
ctivos, favor que sa traâuzia na exclusão de ção, inspirada antes em bons sentimentos do 
conc_m•rentes estr•anhos ao corpo docente da. que em boa razão de direito, quero dizer, 
Faculda.de ou corpo de auxiliares do ensino~ como pensa o nobre Deputado, que a tacul-

Por esta disposição, o adjunto efl'ectivo dade dada ao adjunto etfectivo, da excluir 
tinha. o direito de plE'itear por concurso o do concurso qualquer outro que não fosse 
Iogar:de substituto, . excluindo candidatos es- preparador ou adjunto, que era uma attribui- · 
tranhos á Faculdade e só podendo ter como ção que, por igual, cabia tambem ao prepa.
competidores os preparadores ou os outros rador em exercício. 
adjuntos. · O SR. MALAQUIAS ·GoNçALVEs-Estou ple-

0 S&. MALAQUIAS . GoNÇALVEs-Os p1•epa.- namente convencido. 
radores gosavam desta regalia. 0 Sa. AuGUSTo DE FREITAS- Admitt:1-se, 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS- Perdôe-me Sr. Presidente, que assim soja, ·e da con: · 
V. Ex. Póde estar certo que não occultarei vicção plena do nobre Deputado eu daria 
argumento a meu favor, como não occultarei testemunho sincero ; admitta-se que assim 
argumento contra. seja: qual era esse direito que a lei ga· 

Dessa disposição se vê que o que a lei teve rantia a esse .adjunto e.tfectivo, direito que 
<>m vista foi proteger ao adjunto effectivo, o nobre Deputado torna extensivo aos pro
dizendo que no concurso a que se apre- prios preparadores · ~ 
sentat' não pode1•á ter• competidores outros Senhores, e é esse o ponto para o qual ett 
que não · os adjuntos semelhantes ou os pre- chamo a attenção dos illustra1os membros da. 
paradores. · . Commissão; quando se diz em direito que 
. o. SR ••. MALAQUIAS. G JNr._ALVES _ Pl'epara- existe um direito adquirido, parece que no · · 
dora~. • ~ _ domínio administrativo é o direito ao exex•-

cicio de um cargo ; no domínio do direito· 
O SR. AuGusro DE FREITAs-Perdôe. Mas commum é o direito á. propriedade que lhe 

a. in~erpretaoão litteral.,. - pertence. 
No caso, e1te adjunto eff'ectivo, esse p1·e· 

pa.rador, como, por loglca e illaçã.o, pretende 
o nobre De~uta.do, tinha direito adquii'ido., 
pela lei, ao logar de substituto 1 

O Sr. MALAQUIAS GoNÇALvEs-Não . pode
mos distinguir onde a lei não distingue. 

0 SR. AUGUSTO DE 'FREITAs-V. Ex. des
cUlpe. A lnterprétaçi'i.o littoral, logica, a 
lnterpreta~1o gramma.tical é que o quo a. lei 
teve em vlstafoi amparar o adjunto etrectivo, 
e tanto que o diz em to1•mos positivos: 

« Os actua~s adjtmtos elfecti..,os serão pro· 
"fidos por concurso nas cadeiras de substituto 
de secção a. que se refere o art. 9.o, com a. se· 
guinte regalia: direito exclusivo de concor· 
rer só ou entre si e ·os preparadores ao loga.r 
de substituto 1ta 1),·irnei1'a inscripçlto aberta 
para todas as secçi1es da Faculdade.» 

Vê a Camara que o legislador procurou 
resguãrdar · os direitos do âdjunto etfectivo 
no tocante áquelles que, com elle, pudessem 
·competir. 

Por • 'éssa hermeneutica., si esse adjunto 
oft'ectivo concorresse ·com preparadores ou 
outros adjuntos· e um estranho hmbem con· 
corresse• Só a elle eompetiria. re~lamar con· 
tra. a inolltsio deste estranho, porque a ·Iei 
lhe da.va. direito. · 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Direito 
exclusivo de cJncorrer. 

0 ·SR. AUGUSTO DE FREITAS~ 0 nobro 
Deputado vem em meu DtPOio dizendo que o· 
que a lei consignou por disposição expressa é · · 
que esse adjunto ~reparador · ta.mbem, como 
quer s. Ex., tinha o direito exclusivo de 
concorrer a esse loga.r ; isto é, tinha o di· 
reito exclusivo de pleitear, por concurso, a. 
acquisição desse posto superior de lente sub- · 
stituto. . · 

O que a lei lhe ~ara.ntlu foi o não pode1• 
ter por competidor pessoa estranha ao corpo· · 
docente ; garantiu-lhe o direito de se iA· 
screver, tornando, porém, o provimento do 
cargo dependente da habilitaÇão que reve·· 
lasse no concurso. · · · · · 

Logo, si existia. um direito adquirido, que 
pelo Governo fol terldo com a treforma pe>s· 
teiior·, 'esse direito se limita. á.. t'aculd&de de 
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·se inscrever para. o concurso, fa.culd~de quo 
-se resum3 em ~ facto material da ins~ripção, 
tornB.do,porêm,õ provimonto do pretendente, 
no cargo que pleiteava, dependente das habi
litações reveladas no concurso. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Ma~. pro
;Mbiu-se· lho de fazer,nomeando sem concurso 
.para os logares novamente crcados. -

. 0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- V. Ex. sabe 
,quanto mo desgosta ter do contrapor ás suas 
:palav1·as quaesquer ob3ervações; mas eu 
Pf'ec-~so - deixa.r demonstrado perante a Ca
ma.ra quo me anima a convicção segura do 
'c1ue o que a Camara. vae fazer é um a.cto 
de favo1• injustificavol, que ha. ·do concorrer 
ainda . mais para o desprestigio das . nossas 
instituições. (Ntio apoiaclo elo S1·. Malaguias 
Gonçal-oes.) 

v. · Ex. mo perdoe assim me enunciando 
·em contra.rio ao parecer da Commissão. 

Senhores, dizia eu que o que a lei havia. 
reconhecido era o direito do adjunto effo· 
.ctivo supp1•imido do cargo de ensino, se in
•crever para o concurso a pleitear o logar de 
-sabstiGuto por meio de concut•so, com ex
clusão de pessoa estranha ao corpo docente. 

O provimento no cargo de . substitituto 
dependia de provas de capacidade, exhibidas 
em concurso ; logo, esta factildade dada pela 
lei ao adjunto etfeetivo, podia, e fablmente 
'ficaria annullada., si outro adjnnto, si al
gum preparador revelasse maior capacidade 
•DO concurso do que os seus pa.res que com 
elle concorreram. 

Si é is.~o que o nobre Deputado, como relil.
tor do parecer, chama. direito adquirido, si 
é isto que os illustrJ.dos juristas da Com
missão cha.ma.m direito adquiri:lo, então, Sr. 
Presidente, com elles convenho, dou·lhos o 
meu voto, mas que reeonheca•n com o pro
jacto, não · o diroi t·l do p3ticionario, a sGr 
provido no logar de substituto, mas o 
direito de concorrer a.o loga.r de ~ubatituto. 

Si o nob1•e Deput:J.do acha. que a: lei deu a 
e3Be prepa1•a.dor adjunto o àireito de con
correr exclusivamonte, então substitua as 
.eonclusõas do seu parecer por outro projecto, 
no qual a Camá.ra. diga: c Fica reconhecido 
a.o peticiona.t•io o direito de concorrer ao lo
gar de lente substituto, excluindo pessoas es
tranhas ao corpo do ensino, o âando por 
eonípetidot>es apenas os adjuntos e prepara.· 
dores <la época em que es.iJa. lel foi promul· 
gada.». Isto é que seria reconhecer o direito 
adquirido, ir além, é fazer fil.vor. 

Eu disse ao começar que não mo dirigia 
neste :ponto a V. E1., nem ao Ulustre prosl· 
dente da Commissão, nem &O Uluetre 1•epre· 
senta.nfíe do Estado do Rio de Janeh•o. 

Dirijo•me, neste mom~nto, aos íllustrados 
•urilt~ da. C~a, para qu_,· mo venh~~ trazer 

··· v.t. v 

essa nova noção de . direito . adquirido. am
pliado pelo decueso do tempo. ampliado por 
um acto do Governo que embaraçou o exer
cício dessa faculdade, quando toda. a gente 
sabe que, quando o direito. adquirido ê em- ' 
baraça.do em seu exercício • por um a.cto do 
Governo, sô ao Poder Judiciario cabe res
taurar o direito offendido, mas nunca indo 
além dos limites traçados pela. lei quega.ra.n-
tiu osse d-i reito. ~ 

Si o -Congresso quer fa::;er de Poder Judi
ciario, então, repito, restaure o direito desse 
C(l.ndidato, dizendo: para os proximos pro
v-imentos d-os loga,res de substitutos só_ se
rão admittidos, como concorrente~, o· candi
dato peticionaria e aquelles que, ao tempo · 
da. lei de 1891, eram adjuntos e prepara
(lores. 

E a illust~ada Coinmíssão, pela. honrada 
palavra. do-nobre Deputado, relator do pa
recer, tanto disso está convencida que. 
quando tratou do caso Calazans, .preparador 
da Faculdade da. Bahia, quando alludiu a 
esse caso, disse quo p1·incipio de equidade 
levou o Congresso a fazer esse favor ao can-
didato. . 

. Sr. Presidente, não precisaria mais, para. 
justificar a minha attitude neste momonto, 
do que trazer ao vosso apreço essa palavra. 
(avo1·, com a qual a Commissão quiz mimo
sear mais esso pretendente . ao logar de sub· 
stituto. 

Sobre o ponto não direi mais. Acredito 
ter demonstrado o que é esse direito adqui-
rido e q ua.l a sua extensão. · 

Agora., o outro fundamento do parecer da 
Commissão. Alludiu o nobre Deputado ao 
caso que, no seu entender, deve constituir a. 
jurisprudencía, o c~lso Calazans, preparador 
da Faculdade da Bahia.. 

Sr. Presidente, permitta o illustre relato1• 
do parecer uma simples observação • . Não 
tenho presente á momoria, os at•gumentos e 
documentos com que então instruiu seu pe· 
dido esse preparador lta Faculdade da. Bahia. 

Sei qua gosou a suprema Tentura. de ier 
um parecer fa.voravel dado pela. illustre: 
Commissão de Instrucção PubLica., parecer 
c1ue foi adopta.do pela Camat·a ••• 

O Sa. MALA.QUIAS GoNçALVEs- Parecer 
una.nime. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS...;_ ••• mas sei 
tambem que esse mesmo pretendente q~e 
logro• esse fa.vor. na phra.se do nobre Depu· 
tado, da Commissã.o de Instrucção Publica 
da. Cama.ra.. pretendeu pleitear o seu direito 
ou a. sua preteooão, pera.nte a Commillã.o 
Mlzta,tnoumbldn. do rever o Codigo de. Ensino, 
da. qua.lsou relator, pela condeacendencia, de 
me_lll pa.res, e 1d. fl)i rechassada. o. sua. pre
tencão unanimemente. Não devia me re
ferir a esse facto na. Camara., porque seri~ 

~ 
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contrapor á a.utoridade da.. Commi8são de lente .substituto, sem que se lh'a.s :possa ar
Instrucção Publica. o voto da. Com missão ranc-a.r ;. mas que sirva isto de motivo para 
:Midil., e a. tanto não me leva. o devei." de sec praticarem aetos semelhantes, que sirva 
dàféndel' o mau voto. de incentivo para que de futuro pratiqnemos
. Na.o tenho presente á memoria., disse, os novos aetos pelos mesmos moldes, · não se-
d.ocumentoli. traZidos ao nossO conhecimento compl'ehende. . . 

- por:·. esse pretendente, ao log<i.r de substituto Devo com lealdade annu.nciar a cama.ra 
e nelle provido pelo voto da Garoara •. Admit· que já. me. chegou a noticia de que dous ou· 
to, Senbores, qúe as sitna~.ões offereçam tros pretendentes ahi. veem, logo que a Ca· 
e.ntre si a. nia.is rigorosa .Paridade; admitta.- mara. a.pprDve este p~ojecto, pleitea.ndo pelos. 
Sl:f que casa c:a.ndid.D.to,. preparador da. Fa.cul- mesmos motrvos e razões. 
dada daHa.hia.,. era .tambem um dos prapa, . 0 Sa. ELoy CHAVES_ Os proprios t ri
ra.dorcsa.o tempo_.da. loi de lSOl, aos qua.es, bu:naes·volta.ma.traz emsuas.·.dedsões. 
segundo a conclusão do nobre Deputado, ga· 
ra.ntia a faculdade. de cóncvrrer, exclusiva- O SR.. AuGUSTO DE FREIT . .\.S-Diz o nobre 
mente; a.drnitfu·S(dudCJ isto; roas, Senhores, D!')putado por S .. Paulo, c'nm muita. proprie
um.acto desses, que traduz um er1•o nosso... dade, que os tribunae3 voltam atcaz em 

. ·0' SR. MALAQTJIA.S GoNÇALVES-Isso ac!le· suas decisões, quanto mais nós,. tribunal 
ditai v. Ex., mas nós nãa estamos· conven- politico, a que não cabe decidir de d ireitos 
cídos . como este. · 

Nã.o posso comprehend81' que abonem essa 
(J S:a. AUGUSTo DE FR.E:l'l'A.S-V. Ex •. não pretenção. razões de ordem elevada, quando· 

póde ter opinião, como eu; somos pa.1•te no o nob~e Deputado invoca em sem fa.vor esse 
pleito. · · precedente. · 

O SR. MA.I..AQUIAS. GoNÇALVEs-Não, não· O Sa. MAL.tQUIAS GoNÇALVES- Apenas 
sou parte ; sou juiz. allegu'ei o precedente. 

0 Sa. AUGUSTO DE Fa'ElTAS-Somas partes, 0 Sa. AUGUSTO Dl! .. FlU!ltTA.S-PArdoe-me ;. 
v. Ex. sustenta.ndo. e eu impugnando·. ·a.uega.rido e.Ste precedente de induzir a ca,:. 

O SR. Mo·REIRA. ALvEs-Ma.s· o parecer 
sobre o Sr. Calaza.ns não foi approvado pela 
Cama.ra.7· 

marn; ao respeito de si proprla, vota.ndo est<t·· 
projooto, é sempre. .. · 

O SR.. MA.LAQUIAS GoNÇAL v.ES - Era uma. 

o SR. AuGUSTO DE FR.EITAS _ Perfeita.- razl'lo a. mais a allagar no parecer. 
mente, foi approvado pela, Ca.mara., oomo foi O Sa. AuGUSTO DE FREITAS - Não. posso 
a.pprovad.o o celebre caso das ·pedra$; a Ca- oomprehender que seja razão a nia.is . a 
ma.ra a.pprovou·o, coino infelizmente t nm allega.r no parecer, um aoto que está. sujeito 

· approvado muitos outros aetos que revala.m .á Oamara, talvez mais bom orientada neste
erro, como tem voiad'o muitos impostos in- momento do que na.quella. occa.siã.o. Digo 
constitiloionaes, paru. depois voltar a.tPaz, bem orientada., nãà p~los esclarecimentos 
como tem votado muitos outros a.ctos que , dados na.qnella. occ<J.sião, .mas porque então 
estou c~rto, hoje não vota.1•ia, por'llle a Re- este pr~ecto que decidia. do ct~So do prepa.
pu'blica. estlt em i)az. · . ra.dor da Bahia., passou em silencio sem a. 

A ella.. como ao homem, é dado volta.r Ca.mara saber o que estava vota.ndo. 
sempre atraz,. em seu!l aetos, reaonhecendo 0 SR. MoREIRA. ALvE~-E; que 0 Sr. ca.-
seWstJ:.!~rto da que ella. se penitenciará do lazans foi mais feliz que o actna.l pre
erro ciommettiào no .easo Calazan!, ma.s, pl)r ·tendente. 
acaso esse erro commettidopela. Camara deve O SR. AUGUSTO DE FREITAs-Agora o que· 
ser motivo para .se praticarem actos sarna· cabe á ca.mara. e estuda.r o caso que ella de-
Jilan.tes, deve ser um incentiva para amanhã. ·cidlo e vêr si procedentes era.1n as razões e 
se reproduzh>em actos destes 7 Qae jurispru· si as mesmas razões ex.tstem parJ. o <l&SO em 
dencia, q!le politlca á esta. que queremos fa.· lítlrio. -

. zer para nos elevar no conceito da. opilllão 1 OrJ., esta.~~ razõe1 eu já. tentei demonstrar· 
0 SR. Mo:a:EIRA ALVES _ A Cl)nelusão é que, segundo o pareoer da Commioão, se re• 

que 0 vo.0 da. ca.mara. não tem valor, duzia.m a. duas: o direi to adquirido e o ca.so 
pracedeate. O ca.so prece:lentG vio o. Ca.sa.

•. (l SÁ. A:uGus'ro DE FREITAS- Perdão, ell'e que nio póde a.b3olutamente servir dé mo· 
. tGlJi produzido infel.i.Zmeate iOdos os efl'eitos, ti v o para. caso .semellia.nte . 
desdê' que mel'eceu a aa.JW;iO do Presi1tente Q~~&nto ao direito a.dqulrido, o nobre.De
da Republlca. O candidato, pela. Ca.m&ra ra., pata.do, póde oon~ar oom o .meu voto ;para. 
vorecido, lá. estA investido nas funcçõas de a.mpa.ro Clelle, mas substituinda o proJ&eto ·. 
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por outro, Qll1l diga : é ma.ntido o direito substituto· em qae foi infeliz; sabendo que de· 
adqulrtdo do pretendent.e a ser provido . _por ce1'to tempo para cél. var-i011pretendentes-teem 
concurso. concorrido a esses Jogares. 

O SR. MA.Lt,.Q'OlA.S GoNÇ."-LVBS - O Direito Si esta. lei foi a.nnullada o foi po:r est~ ju- -
adquirido que foi prejudicado nomeando-se rispr~denoia administrativa. em voga. , que . 
outro por ·concurso. Annulle-se esta. no- permttte, nos actos de. reforma, que o Go- · 
meação. · · verno preencha os cargos ereados, indepen-

0_ S:a. Auau:sTo DE FREITAS .--. Senh()t'es, 0 dente ela~ formalidades estabelecidn.s na. lei; 
. nobre Deputado, tanto insiste neste ponto que jurisprudencia administrativa. ess..'\ ~ la. til. . · 
sou forçado a tornar a elle e . agora, oft'ere- na sua edensio e tão cxtensl em seus elfei· 
cendo á aprecia.çã.o de s. Ex. uma outra tos que, qua.n:lo ha dons a.nnos, nesta casa . · 
feição do caso. votá.mo~; a reforma. pua o Hospicio de Alie-· 

A lei de janeiro de 1891 estabelece este nados, estabelecendo per disposiçõesexp:ressas . 
artigo no contexto de suas disposições. em que os ea.-rgos creados por aqueUa lei só po
gaTantia do provimento do concurso, com deria.m ser providos por concurso, o ·Mi-
excltisão de J)essoas estranha.s . . nistro do interior entendeu que p()dia. p ro"':et• · 

.O decreto do Governo, logo após publicado, por decreto. á vistil. dessa. disposição termi
suspendeu a observancia desta preceito da nante da lei, porque se tratava. da execução 
lei, a.UegMldo que se tratava da. creação de de uma rerol'lna. Vê V. Ex., vê o meu illus- . 
no ~" - kado amigo que havia esse preceito do 

va.s c ...... ezras. · • · artigo 259 da lei de 1888, pelo .qual o Oo- · 
· · O SR. . MA:W>.Qui.A.S GoNÇA.LVBS ·- Havia verno podia preencher esses cargo.~ indépen-
logares vagoa. · . dente de concurso, po1' se tratar de uma-. 

O 811.. A~GUSTO DS FlUllTA.S - ••• e do reforma. · · · 
pro-vimento dos cargos dos substitutos então Senbores, disse o suffioiente para justificar 
crea1os, por consequencia, cargos noros, a opposiciio qu,e faço ao pe-recer elabor ado--
como novas eram as cadeiras. por meu eminente amigo; pr ocurei ter em 

O SR.. MALAQUIAS GoNÇALVJ:S · _ :Havia consideração os argumentos p or S. Ex. ad
cadeira pala velha reforma a. que· eU e \inha duzidos, respGo.dendo ila exposição que fir:. 
direito. Devo dizer á Camar a que, si em em out ros . 

casos e em outros assuroptos, não me arrasta. 
O SR. Auous-ro DE FREITAS- Sr. Presi- a pab:ã.o, muito menos em casos, como eat&, 

dente, o nobre Deputado labora em um en- de iosir ucção. N"ao conheço mesmo, siquer · 
gano; e la.bora. neste engano porque a. expo- de vista., este pretendente. 
llição feita. pelo pretendente nio fo i fie l lio O SR. MALAQUIAS GONI1ALYES-Eu estou . 
facto. · . , . 

Não . ha.via. log~-res de substituto, porque nas mesmas condições de V. Et • 
. estes oram crca.dos··por esta refórma.; o qne O SR. AUGUSTO DE FR:NITAs-Acredlto, e · 

ha.vla, então eram logares de adjuntos e.pre· dou disw testemunho. 
pa.-radores. A reforma. oreou os lagares de Da. histOl'ia da. vida desse pretendente, co·· 
substitutos como creou oadoira.s novas. nbeço aquillo que está no dominlo publico, 

Tra.ta.ndo-s:e de um a.cto da. ret'ormn. eu- isto é, que ha nove annos, como p1•epo.rn.dor 
tendeu o Governo... da !"acuidade de 1\fedicina., de~~de 1891, e81Je· 

o s:~~.. M~LA.Q.t;IAs GoNçA.L -ns- 0 Governo candidato pretendia. ser provido por con- . 
tem entendido mal assim. . curso, no cargo d9 len\8 substituto e nã.o 

foi apretentado ao Governo pelo voto ®-. 
O Sa. A.UGUS'OO DJ!! FaEITAB - Não quero congregação, pa.-ra. o provimento do ea.rgo, . 

a.gora analysa.r o acto do Governo·. porque nesse concurso ... 
Mas, entendeu o Governo que, tratando-se F · 1 

de um acto de reforma, podia. prover essa.s O SR. M ALAQUIAS GoNÇALVES - •ol c as- -
sidcado. · · · 

cadeiras por decreto. e prover esses · lo~a.res 
de substitutos t&mbem por decreto. Ah1 estlf. O Sa. AuGUSTo nE FlultTAs-Perdoa·me O· 
a. razão porque foi a.nnullad.a. esto. disposi~ão nobro Doput"do, vou db:er o que se P.a.sou e· 
de lei que garante aos adjunroe pleitearem a contra. gosto o faço. . 
por concurso essea logares. Mas oua dispo~ P&ra. que um candidato seja. tndíoa.do :.pela. 
at9ão. que oo momento foi annullada, pelo congregação de uma Faculdade, procede-se a. 
provimento nos ca.rgos, e!le reata.beleceu ~.o«o duas votações~ a vo~a.ção preliminar na qua.l 
apóa, IL modida. que as vagas t'ora.m-se se verifica. si o candidato está. ou ni.o. ha.bl
a.brindo. litado e a. votaoão posterior pela. qual o · 

·E tanto restabeleceu, qne t'&z6tn oüo anilos aorpo docente e1colhe a.quelle que deva. ser 
qoe esse pretendente concorreu ao logar de provido no oa.so, 
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O SR. MA'L.-\.Qt'IH GoNÇALVES_.:O c:tndidato tidores .• poi~ essa. seccão 6 í'edi<>ij}a. ou es-
doi julgado habilitado. . cripta por um índividuo cujo nome tenho 

O Slt. AVGt:STo ·DI> Fam~:As--'- Habilitado até _repug~ancia. de pronunciar. O factO é 
fui• elle; não lia duviJ.a., mas quando se pro- dev1do umca. e exclusivamente a. tet' eu com 

· cedeu :i. votação posterior, elle teve seis vo· a. fra.oqueL< e a. decisão que ca.ra.cteriz~m o~ 
t~s p~J:l s~ 1-eprovação: rMã.o pola qual meus acctos, _maniCe~~ªo immediatamente: 

·- na.o foilnd!Cado,seodo o outro candidato quo nesta C~a. mmba opmmo cont!'aria ás actas 
obteve a. quasi unanimidade dos votos. Sa.be falsas, miset•avel~~nte fol'gicadas em Caxias, 

. ..agora o ~obre De).l~tado p~Jr Per~ambuco que quando esse ind1v1duo se queria proclamar 
um c_a.ndtda.to fot JUlgado !labihtado ·para 0 Deputado pelo Estado do M<u·anhão. 

,;.p['ov:mento do cargo, mas· que ainda. não foi Essa. má -vonta.de, Sr. Presidente, não me 
,;,provtdo nelle, ha. nove annos, por uma. ques· pl•ejudic(l. nem me a.ltm·a. • 

tã.o ~e capaeidado para. :u1 soluções a que se . Exerço. meu manda. to nesta Casa, embora 
• ~estmara: Nove annos, Sr. Presidente, são unmereCiúamente (nüo apoiados ge1·aes) ha 

: ,Jt decor~tdo:s. . . .cerca de quinzt> annos, e jámais um dos meus 
O SR. MoREIRA. ALvEs- Provavelmente collegas ouviu que eu me referisse a um ou~ 

· elle\se habilitou depois. · t~o em termos _que de longe pudessem me 
0 SR. ~UGUSTO DE FREITAS- , , . sem que bndra.l O • Por .ISSO, fiquei SurpreltendidiSSÍ· 

~esSü candidato, até hoje tenha. si)lo julgado mo com a. not1oia, que dl1 o distincto or"am 
capa.z de ser provido no cargo, e isso porque republicano, no apanhado da vo$a.ção"' de 
at~ hoje não tem exhibido prova. da. sua. ca· hontam, sobre o projecto de v'a.ccin8.('ão obri· 
p~idade, de modo quo, nem mesmo a. sus- gatoria., noticia em que se diz que eu · re
pelta. de que esti"vessll investido no cargo de spondendo a um aparte do Sr. Eduardo' Ra-

·aubstituto um homem de ea.pacidade pro- ·mos, cujo nome a.bi não vem citado, mo.s que 
va.da., nem mesmo isso podia justificar 0 voto peQ<:~ licença pa.ra. decliDar, 1il-o em termos 
9-ue, pol'Ventura., dllsso em· fa.vor desse pro· taes que não deprimiriam ao nobre Depu
Jilcto. tadÇJ, a quem tanto }lrézo e a quem me liga 

Peç~ ~ao nobre Deputado me releve essa a~1sa.de ~E\ ha. ta.ntos annos, mas depr imi· 
()PPIJSlQaO ao parecer da Commissão. t'tam a. m1m mesmo. 
· A Ga.ma.ra decidirA o caso, como 0 t!a&o Deela.ro que é absolutamente falsa. seme-

. merece, eu. espero. Ten[lo concluido. (Muito lha.nte noticia., que -só póde ter partido de 
bem ; . muito bem. o orad01" ê cumpt·i· individuo dessa. natureza levado por moti-
mente~do,) vos meramente pessoaes, individuo qu~ hon· 

tem ag~edia. o lllsta.do do Rio Grande do Sul 
en. polltica.do partid.o I>apublicano do mesmo 
Estado, que <fepois passou a. ser dos seus 
maiores a.pokglstas, que mais ta.rdo, emfim, 
creio quo não vendo suas a.mbições satisfei
tas em relacão ao nosso Estado, mudou no· 
v~~omonte de pensar, volta.ndG a aggredir-ma 
da ma.nelra mais iníqua, m:~.is inJusta, Jlll.is 
Indigna. I 

O Sr. Vlcto~:•lno Monteiro(·\
. sr. !_lrasidante, só tomei a. JlaLwra na. d!s
-·C\l&so.o d~sto projeoto }Jo.ra. dar á Casa. uma 

explioo.çao, a qua.l reputo de meu rigol'Oso 
-dever. 

·Assim, ni.o venho disontir o a.ssampto do 
projecto e apenas dar essa. ell.pUcaçlto, o que 
!fa~ untoa e exclusivamente em a.ttençõ.o ao 
mutto que me merece a. illustre l.'epl'aren· 
·ta cão da. Bahia., e, nella, o Sr. Edua.rdo Ra· 
mos, um doa ornamentos desta Casa. (muitos 

..apoíadps), um do.s tale~tos que mais aprecio 
e admtro; e CUJa amtzade carinho&amente 

"~onsidero. 
' 

S~. Presidente, estou habituado, de ha 
mu1 tos a.nnos, a. ser trata do o"m espocial 

· n.t tenção pelo orgão republicano O Paio~ que 
• sou o. primeiro a reconhecer, tem presia.do; 
desde os tempoa da proga.ganda., os mais re

dev:a~tes servicos á Republicil. e á. Nação. 
dApo•ados.} 

_NiLo teuho estl•anhado, porém, as aggres
:·soes, qu.e de ha algum tempo a esta parte 
' se me tl!m leito neu:t folha, em uns taes Bas· 

('I Este diMuroo ni~ foi ''"listo pelo orador. 

Não admira. Isso, porquanto vimos muitas 
Tezes, pela imprensa. desta. Capital, ser ag· 
gredldo o partfdo republicano do Maranhão, 
e espeaialmente o seu i!lustre chefe, Senador 
Benedicto Leite, por esse mesmo individuo, 
que hoje, entretanto, para. ver si póde con· 
quistar ama cadeira. nesta. Casa, se tornou 
um apologista de tal natureza que proclama 
por todos os _pontOil desta. Capital, por todos 
os cantos desta. cidade se1• aquellc dlstincto 
Senador o ijBll chefe unico, querido, iacon· 
testavell 
_ N~o admira, pois, que essa. pequena. e vil 
tDtnga tenha mais uma vez sido tecida. con~ 
tra. mim. 

Dou esta axpllcaçl!o não só em a.t.tençlio ao 
meu muito prezado amigo Sr. Dr. Eduardo .. 
Ramos, como tambem a. bancada. ba.hia.na de 
quu S. Ex. tão dígnamflnto f~.oz parte. ' 
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. Sou, Sr. Presídonte, .. da.(\uelles que COitu
mam ter .sempre uma. posição definida.. Na 
quostão da. va.ccinação obrigatoria, (lu podia. 
deixar de d:tr omeu voto, mas não o fiz porquo 
sempre fui minha opiuiã.o quo devia votar, 
no se.iltido por que o tlz hontem. 

Ma5 isto não q um· di~er, Sr. Presidon te, 
"iUO pmsa. lta.ver ent1•e mim e a minha ban
cada a menor falta do solidariedade poli
tica ... 

Os SRS, BRIClO FILHO E \VENCESL!m BUAZ' 
-Apoiud·o. 

0 . . SR. MEDE!ROS • ALDUQUERQm:- Nã:il• . 
houve; po1•tanto, nuno:l, nem ante., nem, 
durante, nem depois da. sossão a. miaima 
desintelligencia. ou troca de p:~la. vras as peras 
entre nós dous. Era só isto qua ou queri~ 
rectillca.r. 

O Sa. Bn1cro FrLno-~\poiado. 

· 0 SR.. SOl<l.tBS DOS SANTOS -Ápoíado. , 0 Sr. lU:oreira Ah·e,..- PeçO w . 
0 Sn.. VICTORINO .MONTEIRO- ••• <\0 COD· palavra. pela. ordem. · · 

ll"al'iO o lia o~lste cada voz mais. forte, mals 
intens::., mais onergica e só tenlw motivos 0 S:a•. Presi<lente- Só posso dat• 
pa.ra. me desvanecer pelas immensas provas a. pa.la.vra. ao nobre Deputado· para poucas
de estima. e de. consideração que me têm sido cont.id!!l':l.l)ôes~ 
dada.s pela unanlmid..'\de de companheiros de O SR. MOREIRA ALY&S- Pequena3 pn.la-
repre~~entação. ' vras, apaoas por doll_ll minutos. 

o sa:souES DOS SAN'l'03- Muito justa.- o Sa. PRESIDENTE- Tem a palil.vra. o 
mente. · nobre DeputMo. _ · 

O Sn. MARÇAL EEioonAn- Sincct•amentc. O"'"r Mo ~·r AI- (p 1 d ) ., • r~1 a . T el!l a a Ol' em · 
O Sn.. VrcTotuNo MoNTEIRO- Portanto, -Sr. Presidente, como gostD de seguir os 

Sr. Presidente, eu peço que as minhas pala· bons exemplos, venho, como os meus illus
v-rasseja.m registradasno:>anna.es des~ ca.sa, tres collega.s, que acabam de deixa.r a tri
unlca. e exclusi'va.mente comD uma demon- buna., ocoupa.r-nie de um facto occorrido na. · 
straoão de con~ideraçio aos meus collegas e seasio de hontem e que me diz respeito. 
a.o mesmo tem_po para demonst1·ar que ueséas Pretendia. fuzel·o por occa.s!ão da. diactissão 
questões, que eã.o inteiramente !libertas, não da acta., mas tive a. inft~licida.de de ·chegar 
só pelo nosso eminente chefe político no Rio tarde, pelo que aproveito a. opportunida.de 
grll.nde, como entre nó3, na. ba.ncada., nio ha. que ora. se mo olferece, 
sigDi1lca.cã.G alguma, e tanto assim que a Dentre os nomes dos Deputados que suJ!ra.
nOilsa. solldareida.de contintla. sempre uoica e gll.l'am o art. 1• do projeoto, como dos que 
inqucbrantavel e que jamais pode1'l!. set• ab:>.· contra. elle voia.ra.m, não :tlgura o meu ; 
lada. por qtiem quer que seja. (.'lluito bsm ; entreta.nto, estive pre<rente á se53ão, respondi 
mwito bl!ln.) · · á. chamada. e dei o meu voto em fa.vor do 

mesmo artigo. 
O 8r. l\l:edeiros e Albuquer· Nestas condições, e uma vez que a votaoão 

que-Uma Yel que o meu diatincto co!. nominal foi requerida para se apurarem re
lego& pelo Rio Grande do Sul Sr. Victorioo s__ponsabllidades, peç,, a. V.El:. se digneman· 
Monteh-o achou necessario recti1lcar uma dar fazer n. devida. rectiftca.ção. 
local do O Pai;, como nessa local tambam p b .... 
de llll' m se trah, devo lembril.l' a. ca.ma.ra. O SR.. RII:SIDENTt: - O no re Depu...,...o 

sor!L a.ttendido. que o facto ahi citado ~ perreita.meote 
ineucto. Comparecem m[l.is os Srs. Sá Peixoto, Au· 

Durante toda. a. sessilo de hontom, eu só l'elío Amorim, Hosn.nuah de Oliveira., Passos 
dei dous a. partes ; mas ambos unicamente Miranda., Arthur Lemos, Rogerio de Miranda, 
ao Sr. Barbosa Lima. Lá. estão ell'eotiva- Urbano Santos, Chr!stino Cruz, Ra.ymundG
mente no seu discurso. Arthur, Bezerril FoDtenello, Thomaz Cava.l· 

Quanto ao meu ao!lega. o amigo Sr. Brl· cantl, Francisco Sá., Frederico Borges, Joã<J _· 
cio Filho, não o intel-rompi nem uma. vez. . Lopes, Sergio Sa.boya., Eloy de Souza,· Albert~· 

Ma.ra.nMo, Abdon Mil11.nez, Tei:ceira. de Sá, 
O Sn. Barczo FrLHo- Apoia.ilo. Celso de Souza, José Mai"celli;w, Pereh·~ de-
O SR. MEDEIRos E ALnUQUERQUE-Nunca. Lyra.,Esmeraldino Bandeir&; Estaoio Coimbra, 

tivemos a. minima alterca.Qão. Pedro Perna.mbueo, Oliuelra. Va.lladã.o,oa.stro· 
E' eel·to· que, cerca. de 20 minutos a.ntos Rebcllo, Tosta., Bulclí.o Vianna, Prisco Pa· 

da sessão, o m au amigo estivera. conver· raizo; Eugenio Tourinho, Felix Gaspar, Pil.· 
~~ando coromigo e com o Sr. Wenceslau Bra.z; ranhos Montenegro, Rodrigues S.:1lda.nha, 
nia~, conversando 1em o menor azedume, Ga.ldino Lore~. José Monj:>.rdim, Correi~ 
grn.cej&ndo . a.legrotiiente, · Dutra, Nelson de Vasconcellos, Bulhões Ma.r· 
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-~cia.l; .Oscar 6odoy, S~ , Freire, .Amerieo da . O Sr. Brf.elo Filho (pela ordem)
Albuquerque, Erico Co.~lho, Bolli!ario de: -81'. · PMdente, no intuito de encaminhar a 
Souza., La.uriado Pitta, Henrique. Borges, Josá vo.f.açã.(), vou -oha.mal' & at:iençii;o da Camara 
Bónifaci~, David Canipista, Lamounier .Go· pil.ra-a emend:&-que V[le ser votada. 

--d~fredo, ·Calogeras, Sa.binoBamso, Al'.nolpho Nã.o veja. Y. Ex~ nisso s.inão o desejo de 
.,Azevedo; ~osé Lolio, Rodolpho. Miranda .. Ber- querer il'a.zer esclareoimentos·&os meus il: 

· na.Td~J AntGn!o, costa Netto;· Benedicto de lustra.d,os collegas, a pToposito da. ma.teria. 
'-SGuza, Ltndolpho Serra, Abdon Baptista.,: sobre que vamos resolver. · 

_Elis~u Guilh~r:me, Soares dos Santos, R·iva.- .P1•ocurareinão me estender mnito, clngin
··da.vla. Correia, Diogo Fortuna e Homem de do-me assim ás disposições do art. 208 do 
··Ca.rva.lho. · Regimento • 

. Deixam ·de ·compa.rece·l" cóm ça.usá parti· O que a emenda do Sr. Bat>bosa. Lima. pro· 
,pada. os Srs. Paula. Guimarães,Eoéas Martins, põe, Sr. Pregldente, é que.se elimine a lettra. 
.. Ra.ymundo Nery, Carlos de Novaes, Indio do à do art. 2.• · 
Brazil, Antonio Bastos, José l!.'osebio; Gtiede- Esía let\rli a do art. 2• di1.: «A va.ccina.· 
~lha; · .Mourão, . Pereira Reis. Paula e Silva, çã.o será praticada. a.té o 6• mez de idade, ex· 
Arthur Orla.ndo, Epaminondas Gracindo Fe· eepto nos C<\BOS prova.dilS de molestia., em qué 

- li~bello Frelre, Dombl;,"'S Guimarães, LOOvr.· poderá. ser .feita. mais tarde.)· . 
g1ldo Filgue!ras, vergne de Abreu, Tolentino De modo que temos aqui dous casos: a obri-

. dos San"lo~, Edua.r{lO Ramos, M..u•oolino gatoriedade da. vaccina.çã.o fei ta até ao6" mez 
Moura, lrtnen Macha.d.o, Beza.ma.t, Julio e a dispensa da VlloCCina.ç~o em ct~so provado 

:Santos, _João Luiz, Penido Filho, Francisco de molestia. · · · 
.BernarJ.to.o, Antonio zacarlas, Henrique Eu cha.mo a a.Uenção da. Casl!. para o as~ 
Sa.Iles, M!\noe~ ~ulgenoio, Lindolpho caeta.no, sumpto que vae ser votado. · . 
·Rodelpho P<uxa.o, P;;dua.o Rezende, Jesolno Redigida. oomo -estâ esta letra. a do a.rt. 2'>, 
Ca~doso; . Domingos de Castro, Francisco Ro· snbentende-sa que a. ·vaecina.ção, podendo ser 

· ,m~1ro, Fe1•nando .Prestes, Alvaro de Carya- feita ·&tê o sexto mez, póde ser feita. nos 
:·lho_. Azevedo Marques, Caildido de Abren, primeiros ·dias de .vida. 
Lutz Gua.lberto, Angelo Pinheh>o, James Convem isto~ 

: Da.rcy. Cassia.no do Nascimento, Yeapasia.no Nã:o eonvem, Sr. Presidente·; hoje os va.c-
deAibuquel'Q.ue e campos cartier. cinadores estio accordes em proclamar a. in· 

conveniencia de fazer a va~ina.çio durante 
E sem causa os Sra. Virgilio Brlgido, Wal· os primeil'o~ dias da vida.; alguns até acham 

fredo Leal, João Vieira, Ray;nundo de Ml· que a.tê nas quatro ou seis primeiras se• 
ra.lids, Moreira. Gomes, Augusto de Vascon· manas isso nio é convenien1e. 

·-cellos, Pa.uUno de Souza, Astolpho Dutra., A~lberto Ferraz, ca.millo Soares Filho, Bet•· Portanto, Sr. Presidente, redigida eoi:no 
. nardea de Paria, ca.rvalho Brito, Ca.millo está a. letra. c:t, com tal latitude, póde t ra.:z:&r 
P_ra.tes, Costa. Junior, Amaral eesa1·, Fran- tlesagrada.veis l'esultados. 

· ol.SCo Malta., Juveno.L Miiler, Domingos Mas· . Sio as llllicas conaideraçÇ)es que tinha. a. 
. ea.renha.s e Altredo v a.rela.. · fazer. no sentido de encaminhar a. votàção, 

relativa-mente a esta parte da einenda; eobre 
O Sr. Presiden-te-A listada. por· a. outra. parte, que se refere aos casos pro· 

ta. a<;cusa a. presença. de 116 srs, Doputa.dos; vado~ de molestia, direi algo mais t&rde, 
p·orta.nto, ha numero pa.ra proceder-se á. vo- quando tiver .de ser IIOSia em votacã.o. Fi· 
tação das emendas ao projecto n. 121 c, carei aempre dentro dO Regimento e da. lei , 
hontem-lntel'rompida.. . obedecendo âs determinações de v. Ex • 

. Antes de dar comeoo á mesma, devo roite· {Muito vem; muito bem,) . 
rar aos .n.obres _.Deputados o pedido que hon· Em seguida il posia. a votos e rejeitada a. 

: ~m- ·ftz, 1sto e, que para encaminharem a. referida. emenda. sob n. 4. · 
Vô~ã.o, se cinja.m á. dispJeicão do art. 208, 

:nas observações que tenham dG fazer. Deve· O s.,.. Bricio Fllho· (pela ordem) re-
·.rnes·a_er t odos muito interell!lados em raspei- quer verificacão da vota,cã.o. 

Wl' e cumprir a.s disposições do Regimento, Procedendo-se á verlticaçãa, reconhece·se 
· que, lil,lla. vez offendido em uma dellas, dea· terem votado conira 97 e a favor 12 Depu· 
.l'á. 8\liDO :pres;igie nece!iSario. tados; total 109. . . 

PeQá aos Srs~ Deputados que occupem-os E' annuncíada a votaçã-o da. seguinte emen-
: seu_s lagares para. proceder á. Tota.çio. da. sob n. 5, d9 ~r. Ba.rboso. Lima: 

. ,ya&.se votar a emenda. n. 4, que é a se· cAo ar~. 2'. lottra. a. Depois d& pa.lavra. 
,,gumie: c A& ar,. 2°, lettra a. Supprima.·se~ m~11cia, diga·se: all1gadt~ pot' mtâíee ·fW. 
c ·~BarboM Lima.:. . familia .-. 
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O Sr. GerDiano. Hasslocber <\ •·accinação. Tl'a"ta.·Se do uma. questão de 
'(pela ordem}-' SJ·. Presidente, a.peza.r de segredo medico . 
. saber antecipa.daroente que a . ·emenda. serái Poder·se·lHI. dizer: mas o ente a .que se 
:rejeitada, nem por ,isso' deixarei de ieva.nta.1• applica a disposiQão 6 uma criança · de seis 
'um :protesto contra. mais uma tyra.nnia que mezes. Mesmo assim, pó:io ser o caso de 
:a Cama.ra decreta contra nós. uma molestia ~ecreta, llerda.da:, cnjo sigillo 
· Tt>atn.-se de completar .o ennunclado de ·um a fa.milia deseja manter. 
,artigo .que dispõe que a ·vaccinação não será. '~ê. pois_, V· Ex. quo isto 6 uma ._q_uestão 
a.pplicarla sempre que fôr · allegada molc..<tia. mutto n~a1s i~porta:nte do que á _pru»:eira 
da. parte daquelle que deve recebel·a com- vista. P6fe_p~tccer. . _ 
pulsoriamente. _ . .com ~ el,tç.a~ ao ca.so _d!L va.ccwa.ça.o ser 

A el;llenda,liberali&ima., affil'ma., ma.is uma fc1t a. ~~o _pledlc_o da fa.miha , houve hootcm 
vez, o direito de cada um ter medico de sua a._decla1~çao do_lllustre leaàer de que a me~ 
confiança e de prevalecer a. opinião deste me- dld:: seria. consignat!_a. no reg;ulamento. -
dioo sempre que ao -vaccinador otficial elle }lZ ver qu9 .isso na.o era dnei_.!;o, que devia. 
del' o attestado de sua palavra de. quo a. pes- fi_,ur:\r ua: l~1, ma~. com rel:tçao ao caso de 
soa não pOde ·ser vaccinada. .p~r estar doente. que e~oo. tra.ta~d<;J, nem ao lll:enos uma de-

. . · · . . claraçao t.ranqu!lhza.dora surgm. 
Como é natura.!, nós disputamos neste mo- Nestas condições, só serfio acceitos os attes· 

mento, que se DOS reserye ainda o diroito de tados pavsados pe1os Iiledicos da. Directoria 
termos o nosso medico e de nã.o fi~rmos ex- de S:\ude. · 
posto~ aos ~xames de __ sanidade do primeiro São es~as ·as coDsidera.ções que tenho a. 
funcotonarlo que queu~ penetrar na nossa. faze1·. · 
casa.. . · . . Elll: seguido. é posta a votos e r ejeitada a. · 

ASSlm, levanto o protes•o em beneficio refenda emenda sobn. 5. 
desta medida, certo, aliás, de que estamos: 
sendo iyra~nísados por este projecio e termos' O Sr. Bricto Fillio (pela or dem) 
.so1l'rido mais esta bumilha.cao. requer veriftcaçã.o da votação. 

O Sr. :Srlclo Fllho-Sr. Pl'e~>idell· 
te, .ha pouco tratei dessa disposição a do art. 
2•, encarando-a de accôt·do com a. emenda D. 
4 do Sr. Barbosa Lima. Ago1•a venho 'tomar 
em consideração a pat>te da disposição a do 
artigo 2.•. 

Diz a. referida ~rte que, nos casos prova
dos de molel!iia, a vacoinação não é obrigato
rla. dentro dos seis primeil'os. roezes, 

Procedendo·so á. verificação, re·conhece-se 
terem vota.do a favor 15 o contra. ll3, tota.l 
108. . . 

E' a.nnunciada a vota.çio da seguinte 
emenda. do Sr. Barbosa Lima: 

<Accresconte·se ; 
§ I . • O diagnostico· feito. pelo medico da 

1'a.milia., quando impugnado pelos delegados 
da hygiene otllcial, darA loga.1• a que cada 
um dos medioos em confiicto 110 louve em 
outro clinico, ca.bond.o aos dous louvados es· 
oolbcr um terceiro profissional, que servirá 
de arbitro, decidindo em ultima insta.acia. 

§ 2.0 Qua.lqutlr que seju. a docisão,riennum 
dos medicos poderá ser punido a. protexto de 
ignol·aucia..• 

O que esta lettra. a admitte é : primeiro, 
que ha.ja. mo_lestia, segundo, q__ue a molcstia 
fique provada. ; mas a disposioao da alinen. a 
do ar1i. 2. a não diz provada. por quem, por 
que meio, por quG recurso. De11de que não 
diz e desde que, de accôrdo com as dispo5icões 
do regulamento sanitario, essas provas só 
merecem fé quando são feitas pPlos attesta
dos c ducumentos de funceionarios da Dire· O Br. Barboea Lima (pela or· 
ctoria. Oera.l de Saude Publica, o que se con- dem)-Antes de V. Ex. :passar a. votação da 
clue é que os a1testados desses runccionarios emenda. que se segue no impresso disiri
são os que servirão para. prova. da enCormi· buido immediataroente áquella. que toi vo· 
dade. ta.da, rogo a. V. Ex. se digne submettGr :~ 

Vê V. Ex·. que, nestas condi~õà.s, Sr. Pre- votos, a.ntes de outra. qualquer, a. emenda 
sldente, a approvação dessa disposição, tal que figura. DO impresso sob n. 27. 
como está, não sendo a.ppro,'a.da a. emenda Esta emenda em rigor já, poderia ter sido 
do Sr. Barbos"' Lima., importa. oi:n mais uma votadá em .seguida-ao a.rt. l• . Seja, porém, 
desconsideração á cl~ medica., em mais como for, parece-me que o pronunaía.men-to 
um ataque ao lar. · da Oamara a respeito do 3S:!_llmpto deve 

Além disto, Sr. Presidente, le!Ill;ro a. V. Elt. preceder a. outra. q ua.lquer vota.ç.ao, . 
e d. Ca.sa. uma cireumstancia: ba casos de . 0 SR. WENCESLÁU BRAZ- 0 Pl'Ojecto ll8• 
JDl)lesti~& secreta que não ".lódom ser divul- tabelcoo penalída.d.es p\ra. quem nã.o quizer 
gados, exposto• ao medico ~da hygieno que se va.ooina.r; pot•ta.nto, é desnocessaria a 
c~a. no momento em que tem de procedel' emenda. 
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0 Sn. BARBOSA LIMA- Até um certo 
_tempo.. . _ 
. . O projecto, em primeiro Ioga r, revoga. a 
lei 13 de maio (riso), csta.belecenJo o incon

-- dicionalismo som limites, e eu quero t1•açar 
limites a esse incondicionalismo. 

O prqject() baseia-se neste postulado bar
baro que todo homem são é um perigo para 
a. saude do seu semêlhante, c1ue pôde con-
trahir varíola. · 

o projecto impõe . como remodio a . esta 
situação em quo cada individuo que tom 
saudese colloca. a. obrigação de se vaccina.r, 
dizendo que só vaccinado doixa de constituir 
um· perigo para o seu semnlhant0. 

. . O projecto visa. portanto, vaccinar, afãS· 
tar o perigo que esse individuo é ou possa 
vir a ser para a communidado. 

Não aguarda. o momento em que elle é 
um perigo para prevenir, impõe logo a in
oculação como medida pl'Oventiva e estabe
lece um certo numa.ro de penas. 

Mas não estatue o limite maximo desta 
pe11.alidade, na sua successão, por septemio, 
da. mesma. sorte que não institue um perigo 
em que · se deve parar, o momento em que 
se deve deixar de vaccinar. 

Por septemio até o individuo completar 
21 annos de idade. Ainda não finda: por se
ptemio até que o individuo attinja. a virili· 
dade; por septemio até que o individuo cbe· 
gue á velhice; por septemio até onde não 
tem limite. Igualmente em relação 4s pe
nalidades: o individuo oppõa-se á vaccina· 
ção, não quer ser vaccinado, insiste: ê mui· 
tado. Não se compenetra, não acredita ainda 
nesse meio prophylactico: tem t1•es mezes de 
cadeia. Não so deixa a.inda vaccinar: vae 
para a cadela mais tres mezes. E' um sério 
Jerigo para os outros. Volta para o seio do 
lar, não é assim 9 

Não · se deixa vaccinal' ainda. : tem tres 
mezes de cadeia. Finalmente, onde vae 
parar 1 

Não é phantasia.Nós nosinstruimos por de
.clarações expressas dos orgãos competentes, 
e nínguem o é mais do. que o relator que 
fallou em nome da· Commissão de Saude Pu-
blica.. , . 

No em\anto, na legislação teutonica. e na 
legislação de além Rheno,nos estatutos prus· 
sianos está estabelecido que esta obrigação 
póde ir até o ponto do individuo ser mate-

.. rialmente coagido a se deixar inocular pela 
lympha. Isso já. existe na legislação de povos ... 
de povos cul_tos, como se diz na. linguagem de 
que se serve cada. qual que procura argu· 
mentos para l'eforçar a sua opinião, por pa
radoxal que seja. Si em um'povo culto, na. 
sua legislação, já. existe um appello á coacção 
material, um appello á autoriâade para coa
gir o individuo materialmente a so deixar 

inocular, por que ra.zão não poderá ·o dicÚtdor 
hygienico, que nos folicita, introduzir, no seu 
mara.vill10~o regulamento a ser promulgado, 
em appendicc ao actual, esta medida per
suasiva? 

N1da impelo, n~tda ob~ta. 
Daq ul ha pouco te roi occasião de mostrar· 

que um certo numero de medidas barbaras.e 
draconianas foram incluídas no regulamento . 
ex-proprio mm·te polo director de Saude 
Publica, ent quem os requisitos c1ue o distin
guem são symbolic::tmente traduzidos na lan
ceta. c na se1•inga, que substituem o instru
mento de MoHe1•e. · 

Acho quo a Camara deverá sa pronun.
ciat• sobro a emenda, na corteza. de que não 
basta a boa vontade e não basta umtA. pro
messa feita pela repal'tição competente: nós 
podemos ver amanhã-que ver amanhã ?
nós estamos vendo já a coaçcã.o material 
exercida em relação á vaccina. contra a peste. 

Os aprendizes ama.rinh~iros da. escola da 
Bahia. toem sido vaccinados contra a pesto, 
por aquella vaccinação que o Sr. Oswald'o, 
Cruz disse no Bra:sil lJfedico de dezembro de 
1901-ninguem contesta-que collocava o in
dividuo em condições de receptividade para;. 
a peste do Levante por fórma tal, que, em 
regra, produz casos mortaes ! 

Pois é essa droga de que diz o director de 
hygiene, autoridade acima da qual nã.o póde 
haver outra •.. 

0 SR. BRICIO FILHo-Não ha. 
O SR. BARBOSA LmA-••. é essa dt•oga que 

se inocula, por coa.cção material, a pulso, 
compulsot•la.mente, á torça, nos meninos do 
Instituto Profissional, sob a sabia direcçã.o do 
nosso sa.bio collcga o Sr. Medeiros e Albu
querque. Alli bouve meninos de 16 e 18 an
nos que tiveram de, apeza.r de toda are
pugnancia iBstinctiva, deixal'·Se inocular do 
alguns centímetros cu bicos de vaccina. contra 
a peste. 

0 SR.. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Per
feitamente exacto. 

0 SR. BARBOSA LIMA. - «Perfeitamente 
ex:aeto.:. Quer dizer que tenho um testemu· 
nho· governista, o que póde haver de mais 
completo! 

O SR. -MEDEIROS E ALBUQUERQUE~ Per
dôe; a administração federal não é a admi
nistração municipal; depois, si os a.lumnos 
que estão nos estabelecimentos de ensino 
municipal não se quizerem submetter ás me
didas propbylacticas, retirar-se-hão e não . 
serão obrigados a acceital-as. 

O Sa. BAr~sosA L111u-Bem; ha a. distin
eção preliminar entre administração federa.l 
e administração municipal. Ora, si a admi· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:39- Página 39 de 50 

SESSAO EM 23 DE! SETEMBRO DE 1904 497 

nist1•ação municipal, conforme nos de-I O SR. BARBOSA LIMA-Então, como se vac· 
chtra, c_om· a franqueza que o caracteriza, cina '? 
o meu lllustre collega, ~clla que póde im- - . 
po.·r aos alumnos de. sses e3tabelecimcntos O Sa. MELL.o MA~Tgs_:-Só se yaccma quem 
qualquer processo prophylactico. . con~ente na vaccmaçao : mnguem está 

· obngado. 
0 SR. MEDEIROS E ALDUQU_ERQUE-Perdão . • • 

não impõe processo prophyluctico: impõ~ O SR. BARBOSA LIMA-Nmguem esta obri-
un:ta condição. - gado ~ . Contesto. 

0 SR. BARBOSA _LIMA- E essa. condicão 0 SR. PRgSIDENTE-Atteuçãõ r 0 nobro 
qual é~ E' a inoculação do remeJi.o, nno 'é~ Deputado deve se limitar á sua explicação~ 

0 SR._ MEDEIROS E ALBUQUBRQUE-Mas é . 0 SR. BARBOSA. LIMA-Não estou fazendo 
uma siinJJles condição. (Ha oulTos apcwtes.) o~ltra. cou:<a; estou pr·ovocundo o pl'Oóun-

O 
8 

· . . _ . - cmmento dos comp_etentes, segundo o pr·o-
.. _ R. BAI~BOSA, LI~A-Mals é UD?a con- cesso mais ou menos recommendado pelo 
dlça~ ma.terla~ uebalXO ~o C?Ul'O;. l~trodu- lligno Dóputado, meu coJLega de bancada, 
ze~ se ~ns tantos centunetros cubrcos... que lembrou a conveniench de nos infor
(Nao apouulos.) . marmos a respoito do qne ;e passa nas re-

OSR. PRESIDENTE-Peço ao nobre Depu- giões officiac!S mediante o accesso junto aos 
tado que me auxilie na observação do RegL- que ahi tcom posições. 
mento. Não tenho este accesso o estou ouvindo os 

0 8~: BARBOSA LIMA-Muito agradecido. 
q aux1lw ~nelhor que. se pod~ desejar, j<t o 
ttve: o dn·ector da. msLnwçao publica. rl:.1. 
C~.Pita.lFede; a1, ond~ vue imperar a lei c1ue 
~·e:;ultou da revogaçao da lei de 13 de maio, 
Já dechrou, <:om mais com1Jetencia, e isen· 
çãq do que ou poder·ia faz.er, visto qm~ os 
opposicionistas ou os tidus ·corno ta.cs. em 
regt·a, não toem isenção, quo nest:1 CapiÚll se 
faz materialmente. quei1•a ou não queira o 
indivíduo, se faz e1l'cctivu.me.nte, em um certo 
gr_upo de po:;soa:;: a ino~ulação, não sómon!;e 
da. lympha. anti-val'iolica., d tL polpa dit vu.c
cina., mais ou menos jennoriann., contt'[L a 
varioht, mas do qualquer vaccina invontn.da 
-par~ impedil: a propn.gn:r..ão d.n qun.lqnot· mo
lestla contn.g10sa. 

O Sa. M1~nmmo:-: l·: AT.IIUt~uimtJt i l: -- Fn.lt.a. 
accresccntn.I' ... 

0 SR. BAIWOSA Ll!IIA-Aind;_~ .. tu.t. mais, 
não é? 

0 SR. MEDEIROS E AJ,BUQUEJ:Qtm--, •• f[U(~, 
qua.ndo se t3vH de fazer essa vacc'inn~l5.o, fui 
para o Instituto e mo va.ccinei antos de 
todos. 

0 SR. BARBOSA LIMA-De modo que, si 
V. Ex. amanhã entonrler do usar oJco do 
fígado de bacalháo; obriga. -todos os alu· 
mnos a usal-o ~ ! (Riso.) Pois, meu caro cal
lega, não acho que se possa impor aos nossos 
concidudãos a thera.peLtíica d~ qualquer ci-
dadão, por mais distincto <!UC SLlja, quo jul
gue, por exemplo,quo, para. conserv<.:.l' a sua 
saude, deve fazor· uso diario da bomba 
aZpha .•• {Riso.) 

O SR. MEJ.-LO MA'.i''l'o&~-Ui\. ·me. licenna? O 
regulamento federal não obriga. 1)es.~;,a al
güma a ser vn.ccinada. 

Vol. V 

p_ronunciamentos de quem os tem, pronun
ciamentos que uevem valer muito, como 
elemento de informaçõo:~ silicet do oncami· 
nh<~mento, nos termos do Regimento, de vo
tação. · · 

O SR. ·MELLO MAT'l'OS- Não é preciso tel' 
accesso junto ao Ministro. B<.tsta lm• o reau
la,mento pa.1·t~ vce que ninguem é obl'iau.do a. 
sel' v ·,~ccinaclo. o 

O Sn. BAimosA Lil'tLt- QueP quo leia,~ 
0 Sn. MELLO MATTOS- QuOl'O que mostt•o 

o a1•tigo do t•ogula.mento quo obt'iga a vu.oci
nação <la posto ou qunlqncr outrn.. 

O Srt. r:r:.w1o FILIIO-- Art.. 200, ns. :~c 4. 
0 :--:1:. HAHBOsA LJ:\IA--1\rpti nst:t: «N, 4. 

Ao <:lwgn.r lí c:.ts:t tlo !loonto, toma.rá. vestes 
uspor.i:~ns., .» C.Juctn '1 

O inspodol' srt:Ji.tal'io ou <lologado do 
Si1mle, pol'quo oxisto JHt hiot·ai•chia. clerical 
du. modicin:t oHlcia.l ost.as dua.s ontida.des ~ 
inspBct.m· sa.nif,ario o 'klegMlo do sa.uüe. 

Uma. dcllas (( ·t;omm·:t ves·tcs especia.es, 
<lcscl'iptas nas instrucc;·ões para o serviço de 
desinft~cçõe.-; .•. ». Desde logo vei'ific,~·:Se que 
não é demasia da rnin lm parte: pedil' que se 
voto um un}forme para toda esta bl'iga.da. 

O Su.. Bmcw FILHO- Até os barbeiros já 
estão de uniforme. 

0 SR . BARBOSA L IlHA -- << ••• e. procederá 
á injecção do sôro.:;. 

0 SR. PRESIDENTE - Pe~)O a aLtenç:ão do 
nobr·e Deputado. 

O SR. B.\RBOSA LIMA-- B.,;tou a.tt.endendo 
ao pedido do meu !wnr<t<l.o collega.. 

O GR. Mm.w MATTO:J--Us0i. de um dü·eito. 
0 Sr-.. BARBOSA Lt:rtrA-Nâo estou negando, 

q_uom o riogu. ê a Mosa. 
63 
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O Sa. PRR~mENrn- V. Ex. r.st.á. fóra do~ 
termos do art. 208. 

Ó Sa, B.\RBOS·" LÜlA. - Vou ierininar, 
acabando de ler o ai't. 200 do reguh•mento, 
que o Regimento não manda c:>.tar.« ... Quo 
t.omn.rá vestrs e.~peclaes ... » Isto é uma ques

.tão d.o fé. Charcot já fullava ne~ influencia 
della-la foi gw!de-« ... d.escriptas nas instru
cções pu.m o scrv.iço de desinfecção c procc~ 
derá â. injecção do sóro i::w doen to ... » 

0 SR, "MELJ:.O MA'l'TOS-LC;i:t até o 1iJU. 

Os~. BARBO~A LmA-« ... e lmmuniza.r<1 as 
pessoas da fa.milia q ne nisi;o consentirem.» 

0 SR. MELLO IvfATTOs-Ahi cstâ; não se 
iaz injecção de SÔ['O, nem va.ccina sem. o con~ 
l>entimento dos interessados. Desil.fio a V.Ex. 
para. mostl'il.r um caso de pe•soa. q no tenha 
sido vaccinada contra. a vontade. (Apa1·tes.) 

0 SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre Depu~ 
tados que ~e círijlJ. <i. lettra uo Regimento. 
(n·ooam·se mu-itos apm·tes. O S4< P'l'esiri>Mit6. 
fiuendo s.ao.1· os tympanos, reclamo. att"ençiío,) 

0 SR. BARBOSA Lt~rA-Permitta. V .Ex:.que, 
com a. deferenciu. que ..• 

0 S&. PRE8IPENT~;i-Peço .ao nobl'O Depu· 
tado quo ma.ntenhi\ o respeito ao Regimento. 

O Sn.. JuLio DE M~LLo- Os que querem 
r.esiJeitm• a Constituição, devem, ~~DJ;es de 
tudo, respoitar o Regimento, ( tlpoiados, não 
o poiados ; {Jpat/e$.) 

0 Slt. BARBOSA. 'LIMA - Este respoito i.LO 
Regimento faz-me IembrM' o c<1so do .~eHo 
em Pernambuco. 

Mas V. Ex. notu.rá que, si o ele bato ~e 
prolongou, foi pot•que o illu~tt•e Deputado pelo 
Distríc 10 Peden\1 me pediu a leituz·u. de mn 
artigo do regul.amento. 

O Sa. PnESlPEN"1'E - Mas V, Ex. não de
via. attendor. 

O Sa. BARBOSA LHfA- Então elle não 
devia perguntar. 

0 SR. MELr,o MATTÓS - Apenas accudi á 
referencia de V. Ex . · 

0 S.a. BARBOSA Ll!llA- Já agora, para 
concluir, prociso reler o :tl'tígo n. que m~ 
refiro, na. certeza. de qu~ , nmterialment~ 
coagirlu, ú que me calo ... 

O Sn. . l3RICJO l<'ILuo- E neste ponto V.J.<;x, 
não Jic1.1.ré1 só, set'á. acompanhado ]JOI' plÍJU ; 
só ma.tori:~lm<mto coagido me calla:rei. 

O SR..6A.;;·rii.o nA. CuNffA-Nem V.Y.EE~e . 
estã.o fazendo outra. oousa. sinã.o impedir, 
mataria.lmente. a.s votações. ( Apo$ados e· não 
r;~poiados.) 

0 SR. P:aESUlEN'l'E:- A~ienção ! 
O SR. BARBOSA LIMA ....:. Eu estou me es

forç<mdo para. concluir; nã.o posso gritar, 
porque não pr~tendo dominar a. tempestade 
com um quos ego, que nã.o estai'ia de accordo 
com a minha figura. ·· 

O SR. PRF.-SIDENTE-V. Ex. tem direito de 
:1ppella.r para o Regimento, que lhe dá. ga- · 
rt~ntia.. 

0 Srt. BAUBDSA. LtMA~E' o que osi ou· ta· 
zend.o, enca.minha.ndo a. votação. 

c Chegando â casa. do doen~e. o ínapsotor 
sanita,rio ou delegado do s;mde tomará 
vestes especíaes e procederá á injecçã.o do 
sôt·o no doen•e .•. » 

Estii. primeira. p:l.rtc~p,·acedcrci .â injecção 
do su't'o no doent1J-não tem l'estric.;.ão de 
espel'ie a.lguma. · 

Já tenho dito o sufilcien te, Sr. Pl'esideri to, 
para esclarecer a. <~lguns, irritar a. oula'os e 
cvntentar, quaY!d meme, a. mim mesmo na 
minha conscíencia. 

v . gx. procederá á votação como en
tender. (Mwito bem.) 

O S1.•. Presidente- A Mesa; con
sidera prejudicada a emenda. n. 27 pela. appro· 
vação do art. 1° do projocto. Por~a.nto, n!o 
acceita o requerimento úo pret'erenoia fur
mulado p,.11o nobre Deputado polo ltio Gra.nda 
elo Sul. 

o St•, Da•icio FUbo ( 110la oJ'cliJm ) 
- Perguntrq~o V. l<~x., St•. Presidente, si o 
n,h•·o Duputu.do quo u.ca i.J~.~o uo deh:~w ~~ td
buna oll'ot•ucou um l'eque"'lmouto do pt•efo
L'enciu.? 

O Sn. PRESll>lll'iTI!l - O nobt•o Deputu.do 
pelo Rio Gru.nde do Sul não 0.p1•esentou ro· 
quarimento algum de preferencia . 

O Sn.. GmMtANO HA.Ssr.ooHER -Pediu !t.go 
ao oorueça.r. 

o Sn. Bmcro FILHO- E' o quo eu dese
java saber porque, s1 S. Ex. t ivesse apresen· 
tado um requerimento de prefe1•encia. eu vo
~arla t:or elle. 

O. SR. PRESrDENTFJ- Nem eu podia accei
tar requerimento de preferenciá, porque 
considet•o pt'<)judicada a emenda n. 7, em 
vü•tllde da rejeiçao da. emenda. n. 1. 

O 81~ . DruaiO Frtuo - Sr •. Preáidettte; 
V. Ex:. relevará. que eu, com o respeito de· 
vido, !aç& uma ponderação a V. Ex. c .á 
Casa, no intn ito de e;clarocer. 

Creio que a. emenda n. 7 não est!l. preju• 
dicada., · · 

0 SR. PRESIDENTS- Está. prejudicada. 
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---------n-----~----
O Sn.. lln.rcro FILHO - Y. Ex. de u a sua 

decisão e eu t rago esclarecimentos . Sí V. gx, 
se .convcnc(}r pelas ·considerações qu o vou 
faze t•, voltllil'á nMUl'almente n.trás; uo caso 
cou~ral'io, mantcrâ. a. decisão c eu a el!a mo 
subme tter el com prazer. 
·. O que esta bole co o nrt. I " do projecto 1 Quo 
n. vacciaação e revaccinação são obriga~ol"ia.; 
eni todà a. Rcpublica. · 

O que estab;lloco a emenda r Que nin~uQm 
póde ~er ma.ter i:.Lhuente coagido <t se deixar 
vaccimu:. 

Ap provado o art. !• tJ.::! t ;i.; ip so f acto, t•cjc i· 
\o.da. a· ornoodz1 ? 

O Sn.. Er.r iDJo J>E I•'IGURIR.r.;r.o F. oUTit<JS -
l!:stú.. . 

O SR. Barcro FILuo- Respeito a opiníãv 
d~ VV. EEx., ma.s tenho o desprazcr uc di· 
vergir della. · . _· 

Que n.contecc a quem não cumprir o que 
m ilnda. o art. I• ? Incide n a. di~posiç.ão do. 
lettra · e do art . !;io. I~ liUe d ill a. lettl'a e do 
a.rt . 2" 1 Que q uem não se vaccina r e reva.:
cino.r ser á oncerrarlo durante tre.s wezQs, ou 
-pn;gart. multa de 2:000$.. Mas, uma -vez cmn
prida a peDa, está isento de ser vaccina<lo , ao 
menos durante o m l.lsmo Sl:lptennio ~ 

QuE! diz a. e monda '! Qlle o iuttividno que 
nã.o quizer Sllr vu.ccínado ou ·rcvaccin~do lla
gará multa. ou serâ. preso, m as não ser <i mn· 
tad~~ohnente obdga,lo a sor va.ccin~do . 

O S1· . P1·e@lident.e- A Mesa mn.n
tam a sua. decisão, si V. !-:;;:. nã:1> r ecor r e 
tlc lll\ pa1•n. :1 Ct~mu.ra. . 

O ~R. Un1cm I''n.uo- Niín recon·o. 

O S r . PJ•os lde n te-- A ;'1•11).~11. tt~.m· 
loc:ro julg:~ p t•cjutliMA:4 :L omonth\ n. li poln 
l'Cljoição tLa. cwentla u . 5. 

0 SI~. BUICIO l"n.no - Nií.o a.110Í~tlo . 

-o @ x.•. B a a·bo s a L ilna (l~ela o;·
Ú!1m).(*) - A emenda n. 6, Sr. Prlll'idemc. 
es\a.b6lecc o modo como se h tl dtJ dorimir o 
contlicto en '.re u. opi nião do delega.to de lly· 
giene e a LlQ 10edico de i"a.milia. . 

Objecto a. V. Ex . quo a inter veocão do 
medico do f amilitt não póde ser a.drnittidH , 
visiO a r ejeicào do. ome ndn. <Lntel'iox· ; mas 
ou me P!Ú·mitto tomar s tu _coosidel'a.ção a 
Mfirmaoa.o- compru mtr>so do tl!us·LI'<"J lcttde,
tla. maioria., aog uutlo <L qU<d <L rejeiríâ.O de~· 
fiâ:a e rnond<ts nl\o sigu iflca !JllC o lU<Mi uo ~~~ 
"filillílit\ Vá t!ilÍX(U' de r..~;~ t• u.dmitl.i(l<J !)UL' l!ll.~(t, 
oartsd. ; que u llovor1l0 1le oompl'Om€Hu a. d a 
clm·al' nu mguh~mouw (ll IJL!e olla uKo queL' 
··.· · 
~---.~~-

(") l>s~ di.o~rao 1> iio f~i •·evi. to pelo or ador, 
< 

é que se dccla.re na l!~í) qne o medlco de fa. 
mllia terá. sempre ini el'venç?co. a.M pà1•a. 
va.cclnar . 

Or a , assim senuo, :.~.ecei l a. essa cer teza. de 
que o merlico tlc Jb.milia. vae intervlr . o 
coofiicto s~ pódo d~1· com o delegu.do de lJy
gicne, o roi para rcg u la1· o modo de derimlr 
ct<se ccnflicto que retligi a Brnenda n. 6. 
P orque I l'orquü o reg nlam cnto de hygiene. 
o a.ctua.l, diz que eMe~ confl ictvs se hão de 
dcrlmir M>im : o me(lieo de f11m ilia. a tllrma 
que o doente s·orrro d o tal m oiostia., o dele 
gtl.do de hygienc contesta. e . comu a.nt.ori
úm!e que é. convoca. rlous collegas, medicos 
tlo hospi kl.cs, convidando, ainda llllo mesmo, 
dous clínicos ile nomeada., aos qua.es se pa.
g•u·í~ por essa. con(lH'encia 100$000. 

0 SR.. BELISARIO DE SOUZA- B ' muito di· 
obeü·o. 

O SR. B.u mosA LnrA-E' o arL 191, pa.1·a· 
g r apho uni co . 

Ora, a minha. mueuda acab:~ com c.sse 
pr ocesso c estabelece um outro modo mais 
cond igno, ma is de accordo com i\ ethica. 
medica para llerimir a.~ penllencias scienti
ftcas . 

Ora., o. ignora.nci:t da molestia pelo r cgu
m ento cnn hccidu pela de nominação de Codigo 
de torh.was, ~ castigada. 

I!;s tli aqui o art. Hl.8, quo ma nda castigar 
a sonegaçã o uu ignorancia dó metlico a.:;sis· 
~e 1rtu que for oucont1•ado em divorgeocio. 
eorn o medico <.lo!IJga ilo de hygiL•ne: 

~Sl a comrni:l:jii.o ciJncord:\r com a u.utul'i
uade aan i tarh~, as~t~ proccdot·tl como u C<~SO 
e:< igi t• u fu.r·<L rigol'o~as invosLigaçõos n.Urn tle 
a.p t.trn.r ;t cul~·~~hilidu.tlt\ <lo .1-<:SÍSI.on ln, qne, /lo 
acc~ll~lo <:om. :~ nn.tnrmr.>~._ rl:~ f;~l l.l~ (~nnO!la.ção 
ou 1gnor·:~n01a.) sc.rú ·JlllflHiu tln ·~nn IOI'Jnldacle 
com tiS l(li~ om vigot• ·" 

0 SR. PlU:SliiBNTI~ - POCO ao nnbro DtlJlll· 
lo.do que ao cinja. <\ explica.c_.:ã.o . Niio posso 
permiLtir quo clla. so lll'olongue tanto. 

O Sa. DARf:loSA LmA-Pch t>t•dem ou não 
ten ho um li mite e m outnero de IDinl!tc~s . 

Esto11 terminando, 01tlü·mo :~ Y. Ex. , p~ra 
mostra.r que o pa.ra.grapho euvol v ido no 
a.t·t igo que V. E:x. . conside1·a. prejudicado, 
uca.b<t com o casl.igo que o r egulamento sani· 
ta.t•io em vigor infiige aos medioos assistentes , 
p or Jgnoru.ucla . 

Li o art. 192 que dir. qu o o medico assis
t:<.1uto, <JUamlo d1vurgir do del•·gado de hy • 
gi.ene 11óJo sor pun irlo !'1)1' ig1wt·a ncia . 

O SR. PRE:aoENTf! - · 1<:.<> 1.<.~-; pala.vra.s de 
V, !Ex . sã.o oa.bivei8 !la~; rlJSi)UfiSÕeS, ruas'. DÍÍV 
a.o votíLr·se a.~ emsnd:t_,; . 

O Sa. BARBOSA. LBJA - Pol'llão ; t;U rM.Oll 
onca.mlnhtl.ndo a. vot a,cão ; c.:;tw db :u tiildu 
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uma questão ue ordem levantada por V.Ex. 
considerando l;rejudicada a emenda, quando 
11ão está., . 

A emenda e1fectivamente nii.o está. preju
dicada; V. Ex. entretanto, sustenta a sua 
opinião, que póde m~recsr muito. Mas :~.s 
minhas éonsldePa.ções não podem ficar ap
pensas á motivaQào da deliberação da Mesa. 

O Sr. Presiden-te - Quanto a 
mim, a emenda n. 6 ~ o processo da .emenda. 
n . 5, que ji foi rejeitada, t:Jntreti\nto,. como 
aão quero ser discricionaL'io ; vou submetter 

emend:.L n. 6 á. decisão da. Casa. . 
Em seguida é posta a votos e rejeitada a 

eferida. emenda s~b n. 6. 

0 S.-. Dt·icio Filho (pela ordom) 
reqner verific~ão da votaçi\o. 

Proceden•lo-se á verific~1ção, r~conllece-~e 
tel'em votado a f a vo1• 21 e oou tr.\ 107. 
total 128. 

E' annun·Jiada a votaç'ío da. seguinte 
emend<1., sob n. 7, do Sr. Barbosa. Li111a.: 

« (l.ettra a) § A va.ccinação não tera lagar 
quando a fa.milia- adaptar a medicina l.w
mceopa.thica. » 

O Sr. Thomaz Cavalc:t.nti
Peço a. pa.lavr,\1 pela ordem. 

de.~ te ar~igo, peço a V. EJ. para quo me in
dique.afim de quo eu não sa.ia do Rcgimentô; 
o moio por que devo procede!'. 

Qual a ex tensão destas breves pqlavras ? 

O Sa. PRESIDENTE-Brcves oxplicu.ções. 
O St~. Tnmru CAV.U.CANTI--comprehende 

V. E.t. que para elucidar amplamente 
um assumpto, não é isso possi vel em "duas 
pa.I!Wl'<IS •• , . 

O Sa, Prn:SIDENTE-V. Ex. deve lirni
ta,r-se a uma. explicação pela ordem e nã.o 
discutir miLiS a m1toria.da. etuenda. 

0 SR. TllOMAZ CAVALCANTI - Mas como 
reconhece!' tJssa rliscussão do ol\jecto ? 

0 SR, SILVA CASTRO-'-E' a juizo da 'Mesa. 
0 SR. Tno~rAZ CAVALCANTI -Mas isso é 

um arbitrio. Muitas vezes uma materb im-
portantís~íma... . · 

0 Sa. PRESIDENTE - V. Ex. está dis
cutindo o a.rt .• 208 do R"gimento ; el!tá fôra 
da. ordem. 

0 SR. THOMAZ C AVALCANTI - F6ra da 
oL·dem ~ Estou pedindo um o. ex:plicaçã.cJ . Julgo 
estarna ordem. Desejo sab~r--b~e·~es palo'!>'a$ 
são 15 minutos ? lO minutos 1 20 min ut os 1 

0 SR. PRESIDENTE- V, Ex., t eve a. pa. 
O Sn.. PRESIDENTE - Tem a pal:~vra o lavra vara. encaminhar a. votação da emenda 

nobre Deputado. n.. 7, 

O Sr. Th.onut.z Ca.v~'lcanti (pela 
o1·dem\ (•) - Sr. Presioiente, antes de ini
ciar as minha.s considerações pa1•a nncami
nha.r a votaoão da. emondu. n. 7, eu, respeita
dor do Regimento, peco a V. Ex. um escla.· 
rccimento. 

Diz o art. 208 do mesmo Regimento qne o 
Deputado pódo usar da pu.la.vl'à pela m·dem 
afim. de esclarecer o u.ssumpto a vota.r-s~. 
fazendo-o em breves eonsider .. çõeR. 

Um illus~re Deputado, n<l. occasiã.n da 
discussão do Regimen to, apresentou um<l. 
emenda suppressiva deste a.t•tigo, sendo que 
a Mesa ,i ul gou indispensa,vol a sua p3l'ma
nencia para. a boa ·elucidação da Cama.l'a., 
quando tivesse de vot11r qua.I,tuer assumpto. 

Por conseguinte as explicações que cada 
Deputado tem deda.r sobre qualquer·ussumpto 
I!Ltbmettido á votação, ni\o só síi.o ile Vl~ota
gem pa.ra. a. bo:. Ol'ientação <lo Y<lto de cada 
um,coroo tambero inluzam a Clama,ra a votal' 
bem 1nformada.. 

Em virtude dbto, SI', Prusldenta, o~tan!lo 
de aceorl!o com o v o w de.~ta. Ca.marv., ílsta.ndo 
de accordo com a opinião d<1 Mcsa.,quo so ma• 
oifestou , como já di~ao, peln. p ~l'Úlé!.Mnciõ•, 

0 Stt. THOUAZ CAVAI,OANTI - Nega-se 
v. E;~:., enti\o, <L dizer · me qual a &:\tensão 
dest<~~ b1·tn>CS pa~allras ~ (pausa.) 

Tra.ta. :\ emon.la, Sr. Presidente, do se
guinte : 

«(Lettra a )§ A vn.ccinaçã.o nã.o terlr. log&l' 
qn~tndo a fumilh at lopta.I' tt madicina. lto
mmop:J.thica..-Bat·úosa .Lima . ., 

U~1 Sa. DEl'UTAoo-Está. abolida a. medi· 
cina bommopatha. 

O artigo 2" na let t l'O. a,) diz: 
«Fica. o Governo a.ntorizad.o a regulamen· 

tal-a. sub as seguintes bases: 
a) n. vaccina.ção será praticada n.t.i o sexto 

mez de idade, excepto nos casos pt•ovados de 
roole:stia, .em que poder á. ser feita mais 
tt"lt·de ». · 

Oro,,_ parec? que, sem a di~posiçãl) · dá. 
emcnda,o proJccto Qxclue os med~eos l).omooo
pa.thas. 

Si nós .,utra.mos no regi meu das e:s.pliea.
çõos por parte do G\lverno, por íntel'medio 
do lead(rr desta Cu.ma.ra, pnço ao i!lustro Pre· 
sillentc que p(l~mltta dlrigir ·mo a. S. Ex. 
adm U.e quo me indique &i pot• este a.1•iigu 
2• d11 medicos homooopo.tha.~ c~tã.•J uu fo.cto 
elimlna.dos ~ 
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0 SR. WENCESL.l..o BRAz-Todo o medico 
dipiomado poderá passar <tttes~do, mu.~ a 
vacclnação deverll. ser feita pelo processo 
jenooria.oo. 

O SR. THOMAz CAVALCANTI-c-.lá vê V. Ex., 
Sr. Presidente. que foi muito conveniente 
pedir est(l.~ o:.:plicaçõos : fiquei sQ.bendo. pelo 
o:rgão do lea<lm· des~ Ca.mar•a, que o medieo 
homreopa\ha póde tambom vaccinar e quo o 
•~ttest:\11~ p<\Sllu.do por medieo diplom:ido pe!J. 
F::umlda.do dCJ Medicina sel'á aceito . 

Ora. Sr. Presidents. t.Jdog nó3 sabemos 
que os qut'l usam ct·a medicina. horr.re·?Pa.· 
t ica teom um processo de ímmuniza.çã.o, sem 
ser s. vaccinaç!W jcmneriana.. sem rruo ha.ia 
nece.~id:ldo do introduzir,- por meio de Ian· 
ccta., o reroe<lio. para. premuoir o iudi vid~to. 

Tecm outro meio, e, como teem outro 
m eio e creio, pelo menos , que uo nosso rc
gimen l'epublica.no não ha. uma. m edicina 
olficlal, não pói!e htt.veJ• coodemoação da 
uma tberapoutica a favor de outJ•a, achei 
q ue devia podir explicaçõo.;; a o illus~re J.eacler, 
t~.flm ele que eu ficasse m:~.is tt·auquillo si pot• 
acaso a emenda. não passar. 
·· O SR.. PRl~iiDI';NTE-PeQo ao nobPe Depu· 
tado qu!'l se cinja ao cncaminbu.mento da 
vo,açõ.o. 
· O Sa . Tno~rAz CA.vALCANTI- Estou ma 
cingindo á matería. 

O 8&. PRESIDENTr:-gs~á entrando na di.· 
oussã.o do assumpto. 

O SR. Tno~1u CAvAT.CANTI- Sr. Prosi
uoote,cooforme a cxplica.cão do meu illustre 
colloge. Dcpu~do por Mina.s Oeraes, par!lCil· 
mo <tU& qua.lrtller medieo hom<!l ... p;ltba., di· 
plom11.1lO pela.J\:cola. de Medicina, at&&~tundo 
que . um lmli vidtto ostâ · vaocina.~lo, nã.o se 
rat•á exígencla no regula.meuto pa.ra. quo iiOja, 
pela Directoría do s~udc, vaccina.do o ruestuo 
inui viduo. 

UM SR. D~:PUTADo-Sim, vaccinado pelo 
prOOO$ll/J unlco (1ue existe. .. 

0 SR. THO~IAZ CAVALCANTI-Mas OS me
dicos hommopathas va.ccinam put• outi'O 
modo. 
. 0 SR. 0A~TÃO DA GUNliA- Não appllca.w 
·n. vaceina jenue:r:i<4na.; dão um preservativo. 

O SR. Tno~!Az CA.vALCANT!'- POl' <.:ooso
guin'te é pa.ra o mesmo fim d~~ vaccina, é 
par•~ pro~ervu.r o indívLuo. 

·vê-se, p.lis, como é nocessariJt a. explica
ção que peço, (Mt,íto !Jam; muito l!em.) 

·.o Sr. Get·mano Huiiislocher 
(p~la ordem}(')- St·. Pre~idente, o discurso 
que a .. J .ba. de pr•olilt•ir G mou co!lega colloca-

me em sério emba1"1lÇo , a ponto de se r mr 
o brigado a vir á tl'ibuna, não pro}>riamenie 
para encaminha!' a. vot<1ção, mas pa.ra. peilir 
a. algU(lm que a. encamin lte, afim de que cu 
poss<~o sa iJer o quo se va.i resolver. 

Alüts, isto não deixa. de ser, de algum:~. 
fó1•ma, encaminh•u· a. votatão. 

Com offoito, a. emenda que vai ser votada 
diz que < a vaccinnção não terá lagar quando 
a fu.milia. a.dopt"r a medicina bommopa
tbica.. ~ · 

A pala v r a. 11crcciMç<ro j:l. está. sendo empre· 
(l'mla. g(lnerictlmont!!, tanto que se fa.lla em ~ 
vaocinação contr:~. a. peste bubonica, o que 
não tem relaç~o algum:~. cc>m v110ca. : si ·me 
não eog .• oo, a c.uHura f<IZ:se em ca.va!los, de 
modo qua o quo ha. não O "accin~, il sim, 
qua.ouo muito, podorü. ser C<t-ealli•ut ou cons:~. 
semelbnntc. · 

Mas meu nobrcculloga levantou uma. ques· 
tã.o simplesmente iateres.'!<l.nte. S. Ex. decla· 
l'ou, segtto<lc> um~\ in formaç~\[) quo lhe pre· 
stou o nobr e Deputado S•·· (htstl1o da Cunha, 
quo os medicos hon~re.>p:~. thas sã I) contra.1•ios 
<i. vaccina e, entretanto, tra.ta1u da va.rioL.'t; 
tcer0; Ull)a tnlldicina, segundo sua thoi·a.u· 
puutJca.. 

Em tacs conclicõea Sr . Pl'esideutc, parece
mo que n~s vu.mos, rejeitando a emenda do 
Sr. Barbosa Lima, Cl'ilu.r uma. ditfiouldade 
oxtr•aordlnarl;l para aquelles que proferem o 
~ystema. hotuceJpatha. ao :J.I!opatlm ou outro 
qualquct' . 

E' ovidento qtt•l os principias om quero
pou;Sa.m o~ dous metltodos de tratamento mais 
oommuos entl'e nós, ~ã.o diu.m(}~ralmente op
postos.porque o systoma. homr.eopatha. l>aseia.· 
su no principio rlo simitill simif.i lfl•S curanlur. 
ao p:\SSO que G a.llopa.tlt<t b:l.Seià..se no do con
traria, contradis c1warohw ; nli.o d possivel, 
pois, quo so poss;t r roliza.r 110 mesmo animal 
humauo dou$ tratamen tos tliamotrJ.lmente 
oppustos. 

Nestas cond ir;õe;J, por I SilO que ainda não 
!lhogilmos ao oxLr.~mo do irn11ur a a.llop~~tt:Jia 
a tOOos os b!'ll:tiloíros, tl ~vcmos rospeita.r a. 
hommopatbia.. 

Si admlt~irno:S a. liherda(le de tr<l.bmento, ê 
multe> uatut•al que f<lcnltemos tambem a li• 
berda.de de escollla.. 

0 SR. PUJ~D.tNT~-V. Ex. está discutindo 
a. ma.terla.. 

0 St\. GERMANO HASSLOCl!ER-Estou enca
minba.oJ o a. votação. 

O SR. PrtESIDiilNTE - Encaminhar deste 
modo é exorbitar do Regimento. 

O Sa. OEa~IANo HASSLOCHER- Perdoa. 
Acredita V. l!,"x. quo pOde h a. ver uma si\ua.ção 
t ·1 que, pa.m esclari!ecr• ou encaminhar a Vo· 
taçã.G, suj;l a\é póssivel que sJ Ievante:n 
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que;tões taes que pus.sam dur<Ll.' tres. qu;~!jl'•J 
ou mais dias. 

Br·eves consideraçõcd nn.o são aqucllas que 
se limitam pot· um tempo lml'tissimu. 

São a!:l que 1)0 pi'O:il1Züll1 pGl' pa.líLVl'é.L '·J sem 
pompas d.c pht'[t~n. sem cibcües longa,;; 
de autoJ.·es, qne fu:HltL:uont·}Jil nossrts opi· 
uiõos, sirn i .. lr!s on ;nci:vJo do uma. affi t·nHtçã.o 
categOl'ÍM, ele um a.r·gunrentn logico, dn nm 
racincinjo promp 1;u qne p•.J:'JS:t resol \-'01' il, 

quest.ào. . 
Não (~ pill'a desc.mvol\rer umn, dollkina que 

nós estamos OC'.cup_~ndo a tribuna, ma.s sim 
para nos orientarmos c encaminhai' a. vo tação 
uo sentido {1-;) que <1 solução da. questão snj;L 
a melho1>, de <1CCOJ'Jo c um o::; in teres.~:es pu
blicas que estão em jogo. 

Penso que edte projocl;o na. tmf.ocra.cia. russa 
seria perfeitamente mt\Jivel, p H'qnc eu p1'e
ftro a tyrania. do 1':.:11' d<.t Russta à da G<.l..· 
mara dus Deputados, porque ao monos e]L} 
é um só, pensa. mclllol' e cct·tamunte mellwr• 
fará . uma lei !tt:) que a Ca.mara rlos Doput ~
dos, onde existem o pi n iües das mtds var·iadas, 
que se levantam pan1 defender um projecto 
despotico como este. 

PL'eftt•o a. :.yr~tnia. d:J 'T'zar dn. n.ussin., em 
que por· um ultase Sf! Jna.nda quo os sacerdo
tes gr&gos uzern a ba.r-bn., como i.ypo de sa
cerdote ollicüLl, sob pen~1 de :tppl!caçã.o do 
kwut, a impor, como ~;c (IUN' fa;~,er aqui, a. 
sciencia ofllcü~l. ( 1'roca:m-se aJJattes. O Sr. 
P1·esidente 1·eclmna attençtto.) 

E depois, Sr. Pl'osidonte, o que eu 'dosejo 
saber é o segnitrte: q11em ô esse casnisr.a 
nesta. Cas ~, quo po.ssa peoctl'i.tl' dentro da 
minha conseiencia., pat•a saber o qurJ estou 
faz ·mdo ne5ta, tl'ibana, o ompl'esta.r-mc in
tuitos que eu não coníesSoJ ?. ! . 

0 SR. PRE~IOEN1't:: ·-Des.Je . modr> uão hu. 
Regimento possível. 

0 SR. GERMANO [-fASSLOCHER.-EU estou en
caminhando a votação cvmo en ~endo que 
devo encaminhar. 

Nem me:3tno nc:~ tempos ern que em Minas 
GeNl.es se revistava todo cldadãl), para saber 
si levava pepitas de om•o ou pedaços de dia
mentes em suas. vestes, nem nesses tempos se 
era capaz de prohibie ao infeliz colono_ de 
Portugal, neste pedaço d:t Ameri1~n. do Sul, 
que tomasse granulas homre;)pathicos, por
que a receita olficial lhe impunha remedios 
da allopathia, do cirurgião-mór que él'a 
mandado para o B1•azil ! 

Estamos na Republica, e é de crer que ao 
~e_!los nos detenllamos dea.nte desta impo
siçao da vaccina aos brazileiros, exiginclo, 
pode-se assim d1zer, que sejam mn.l'cados a 
ferro e fogo, nas costas, no lombo, para que 
se possa dar cumprimento ás exigencia.s re· 
gulamen tare s. 

Náo ü de Cl'cr que se vá. ao extremo de 
dizer a quem segue um tPa.tamento que é 
contr;1r•io á Yaccina.:-Você não i;ó.lo ma.is, 
não é mais livre, não é ma.is cidadão de uma, 
Ropublica, c31i::l suiJor Jinado a.o l'eg~ llamento 
(h ilygiene, que totho a. libcr tla.tl ~.\; quo S t) 
vú ::.tt(l díznr:-Você ui'í.o pôdo m:t.f:3 tra.t;.\~ e~!{e 
honw~opathí r.:ünnntc, porque núo ha de I'ü· 
ccb8t' em seu urganismô wn:t lymplHt que <1 
conJemrmda, qno é f'Ollüll.illn. pela. twmreop:1-
tlüa . . 

Ora., cheg:.tr a eF-te extPemo é, Incontes-
~ a.vdmente, o camnlo elo !tarbJ,J'ismo. · 

g· preciso que haja ao menos um púuco de 
I Lbel'd.atle ~~iuch pt:1.['a ost'l povo, ao menos 
pa,rrt se t1·atae, par<t ~:J n cura1• CJffil) en
ten.-ler! 

Eu não ostou pugn:wdo pelos meus direitos 
como se diz em lingua.gem vulg.w, pol'que 
ell inc tl•at. ; ~ndo com um charl:1tão ou curu 
um espiritista, ou com quem quer que seja, 
exerço umdireito, por .. tue sou Deputado, goso 
de immuuida(lcs e nunca nioguem me abo1·· 
recerá. 

De moclo que. Sr. Presidente, o esfurço, o 
empenho, :t ene1•gia que os poucos defeasores 
destes restos de liberdades publicas empt·o
ga.m nnsG:\ 1t•ibuna., vis;tm mats a defesa 
absteacta de inteeosscs d!1 collectivida.clu do 
que os sGus pr·op1•ios, porque . temo::; alguma. 
cousa. quo os üefend t~ coutt'lt os abusos elo 
poder• publico contt•a a tyraoia da. bygiene 
si.l.ni&aria .. 

t;r. Presidente, a Cama.ra que S3 compe· 
nett•e hem disto : bast:.L de oppressfi.o, basta 
de imposições vHipendio:m.s ! 

Já nos qum•ent nega,t• o direito de discutir, 
de f'ttllar, já se leva.ntu.m pl'ot.est.us contt•a. os 
que nesta hora do ,,,go:1ia ou::.am mostrar• 
quo a <\lmu. na.cional não mor·1•ou; que, si 
so!f!·emos no momento o· j11go do mmL maio
ria accidental, a. sitntt~~ã.o amanhã podo sm· 
adve['~a. 

Nos govel'Dos da opinião, ns maiorias se 
formam, seg-untlo influencia~ de podGl' mais 
alto; mas, dura,nte o tempo que dnra.r estn, 
lei· não decretemos a <~bolição da liberdade 
tiue a cada um de nós aesiste de se tratae 
como enteudm•, como quizor, peli1 homceopa
thia, peb allopathia ou por qualquor· 'butro 
systema. 

O Sr. Barbosa, Lim.a (•) (pela 
01·dem)- A vaccioação, Sr. Prasidente, não 
terú.logm· quando a familia adoptar a medi· 
cina homcepathic "~· · 

A medieinahomoopathica, em regra,não ad~ 
mitte a va.ccinaçãu pelo pi•ocesso jenneL'ia.no, 
tem umas dyna.mizações .• 

(·)Este discul'so não foi revisto pelo orado!" .. 
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Supponbam s que não se tra·ta. de vaccina 
anti-variolica e quê e caso seja de peste bu
bonica ou de outras infermidades contagio
·sas·, para cuja debellação a hommpathia tem 
seus medicamentos. 

1uwp:üha ê a.r1·a.nca.do do la e, . para dat• 
entrada ácluclle pessoal quE~ leva. a íojecção 
do sôro. · · 

Ora, <'l incompativel a applicação desse 
· pt>ocesso theeapeutico com aquelle que 1•eina 
nas rClgiões ofi1ciaes.~A mính'" emenda visa, 
portanto, cunvidar a Camara a pi'onun
ciar se sobre esta these, e nã.o hn. cncanü· 
nhamento mais claro. 

Qtie _é que a Camar~.t. vae votar~ Ella vae 
proscrev:>-r, prohibir, eliminar, extirpar a 
medicina homcepathica ... 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA-Contra a Con
stituição·. 

{)SR. BARBOSA LIMA-., .docreGar a SU· 
premaci:t absoluta da medicina allopathica. 
Só · :·m póU.e tratar officialmont3 bem, repu
blicanamente de accôrdo com a lei actual, 
quem se tr,~tar pela al.lopa.thia. Quem quizer 
se tratar pela homrepa.thia não lJóde. Quem 
diz nc"io póde é o Estado, porque tratar-se 
pela bomoopathia é excluir esses processos. 

Ora, esses processos são decretados com· 
pulsoriamente. Log ), impondo esses processos 
e: rf·jeitando a emenda que diz que se con· 
serve o di,reito de tra.tar-so cada. um pela 
homcepathia, a Camara, faz . ndct tal lei, está 
pr~screvendo, abolindo, extirpando, elimi
nando por completo a medicina homrepathica. 

E' isto que eu queria accentua.r, encami· 
nhando a votação que a Camara vae fazer. 
A Cama.ra va.e tlecl'etar o monopolio otllcial 
da allopu.thia. 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA-Da allopathia 
do regulamento. 

O Sr. Oliveira Ji'iguei1·edo deixa " cadoira 
de Presidente que e ocouparla pelo Sr • .luUo 
ele MeUo 2° Vice·P.re.~idenle. 

O f!l1•. Bricio Filho (pela m·dem.) 
-Sr.. PI•csi<lente, realmenr.e as p()ndei'1tções 
feitas sobJ'e esta emenda são àcceita.voi~, 
porque, si ella fôr rejeitada, ficarão os pal•ti
dario~ da medicina homcepu.thica privados de 
recorrer a esse meio de tratamento. 

No caso de um doente pesto:-;o, embora 
sujeito ao tratamento homrepathico, desde 
que a notiftcaçªo se faça, e ella tem de ser 
feita, porque, no caso contl•ario, o medico e 
o dono da casa onde estiver o doente, serão 
multados, desde que a notificaQão se faça., 
repito, chegará á casa do doente o pel'sua.l 
da hygiene, levando o materiu.l necess:.lrio 
para a. mjecção do SÔl'O, etc. 

Vê V. Ex., Sr. PL•esidento, que, de accôr do 
com o regulamento, ·já .ha casos em que, 
mesmo que o doente esteja submuttido ao 
tratamento bomoopatbico, o medico ho-

Não quBro prolongar o encaminhamento 
desta. emenda, porque ella já foi bastante 
encaminhada por out1·os collegas. Reservo
mo para a seguinte, que é mais importante, 
cuja approva.ção é da .. 1:1aior . relevancia! 
tanto quo, no momento oppnrtuno, chamare1 
para. a mesma a attenção da Casa. 

O i!i;Jr.'lziclro Leite (pela ordem)
Pede que se consulte á Casa. si conseute quo 
a votação seja nominal. 

Posto a votos o requerjmento, é rejeitado, 
e, sendo verificada a votação. a requerimento 
do Sr. Bricio · Filho, é confirmado o resul
tado, por 93 votos contra 23. 

Em seguida, é posta a votos e rejeitada a 
emenda n. 7, e, sendo verificada a votação, 
a requerimento do Sr. Germano Hasslocker, 
é confirmado o resuldado annuncíado, por 
91 vot.os conCra 17. · 

E' annunciada a. votação da seguinte 
emenda sobre n. 8, do Sr. Barbosa Lima: 

«§ E' direito da f<tmilia exigir provas de 
quo não sa te11ta vacc.na.r o recem-nascido 
com vaccina. humanizada ». 

o Sr. Germano IIassllocher 
-Peço a pala.vt•a para enm~minhat• á vo
tação. 

Os ... Presidente-Tem a. pa.lavra. 
o nobt·e Deputado. 

Poço entretanto que se restrin,jn, aos ter· 
mos do Regimento. 

0 SR. GERMANO HASSI.OCI\lo!R.-Com.o tenho 
proceciido u.té agora. 

O f!!h~. Ger1nano I-ln••Iocber 
(pa1·a encaminlwr a ·ootaçrTo)-St•, P1•esidente, 
a emenda que vne ser votada. tem por fim &8· 
sogurar• a to. las aquellas pessoas em cuja~ 
casas penetrarem os representantes da hy· 
giene officia.l para v~ccinar, o direito de 
exigirem a prova de que a vaccina que vae 
se1• inoculada nos membros desta fa.milia, 
não é a vaccina humanizafla. 

V. Ex. e a Ca~a comprehenderam que não 
tendo ficado assegurado pela recusa de va
rias emendas, o direito que caua um ti
nha de confiar no medico da casa, de esco
lher para si o medico de sua confianç ~. como 
escolhemos a pharmacia.sendo imposto o me
dico e sendo imposta. tam bem a Jympha, que 
vae ser inocul da no nosso organismo, a -lei 
a o menos no~< deve rese1•var o direito de fis;. 
caliza.r essa lympha.porque sel'ia.alêm da vi-
lania,do oppro bio da imposição unia crueldade 
semnomedeixarque com essa va.cciua,ila opi-
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~ião de muitos, inoculada em nossos organis
mos possa haver os a.busos tão natm•aes nüs 
funccionarios da hygiene. abmos que se tem 
reproduzido em qua.ntidade, que lova.ntam 
clamor incessante na imp:·ensa. 

Comprehendem V. Ex. e a Casa que, -ao 
menos o que se pôJe a§sGgurar ao c,dadão, 
é que tenha o direito de fiscalizar a lyrnplH 
com que va.i ser iniJoculado; que elle. já 
que não tem o direito de escolher o medico, 
tenha ao menos o de examinar. a porcaria, 
que tenha de mettor no corpo e que não 
esteja sujeito á imposição do ordem daquolla 
que a emenda visa supprimir. 

A Camara está dh:posGa evidentBmente a 
rejéitar tod.lS as emendas ao pr-ojecto. E'· a 
primeira -vez que isto succede, de parli-pris, 
dentm desta Casct, porque até lll.je ninguem 
se presumiu tão perf-Jito para poder dar uma 
obra que não merecesse siquer retoque dos 
212 collaboradores que ha nesta Casa. 

Si existe no novo eegimen representatjvo 
uma Camara de Deputados composta de 
muitos memlJros, é porL!Ue, segundo a con
cepÇão que temos deste regimen, adoptamos 
a collaboraç .o de muit:.~.s opilliões pa1•a, no 
flm, aferir a summuht dessas opiniões e ver 
aquella que reune m.dor numero de suffr<~
gio em seu favor. 

Ora, com este projecto se dá isto : elle 
surge aqui como uma cousa perfeita, quo não 
póde ser retocada, como si fosse a obra de 
creaçãn, concebida por um sor supremo e por 
elle levada a effeito. A menor observação às 
emendas, as mais simples, são preliminar· 
mente rejeitadas em no si nós . estivesse mos 
aqui referendando o que sah('l das mão.':! da 
Junta de Hygiene. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Dricio .F,ilh.o - Peço a pa· 
lavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a pJ.la
vra pela ordem o nolrre Deputado. 

O Sr. Brieio Filbo- Respeito 
muito. os intuitos que levaram a Cama.1•a ~~. 
rejeitar totlas as emonJas até u.gora submet-
tidas â votação. · 

Chegamos a umu. emenda C!lja approvação 
é indispensavel, é necessaPia, porquanto é 
uma- emenda que Vi'ID garantir a familia. 

Ora, Sr·. Preside o te1 esta emenda tem 
toda a importancia porque da quu.lidade da 
vaccina empregada tudo depende. 

Sr. Presidente, immunizava-se outr'ora 
uma população submettendo cada indi 
viduo ••. 

0 Sa. PRESIDENTE-(Tangendo os tym· 
panos). Peço ao nubre Deputado para re
stringir as suas observações . 

0 SR. BRICIO 'FILHO-Nenhum Deputaclo, 
Sr. Presidente, póde restringir mais u, ma
teria. (Apoiados). Tenho grctndc necessidade 
de chamar a attenção da Ca.mara para avo
tação desta emenda. 

O Su.. PRESIDENTE--A Camara. já está intei
rada do co:1teudo da emenda que se vae 
votar. 

0 SR. BRICIO FiLHO-Estou usando de um 
direit•J fazendo sobre a. emenda as observa
ções que julgo imprescindíveis p:.~ora. o resul
tado aa vut,ação. (Apoiados e nao apoiados.) 

VozEs-Vamos votar. 
0 SR. PRESIDENTE-E a Mesa está cum

prindo o seu d,}ver chamando á ordem 
V. Ex. (tlpoiaclos; 1nuíto bem.) 

O SR. EsTACIO CoiMBRA-A Mes:t está cum
prindo o seu dever. 

0 SR. BRICIO FILHO-E eu, como Deputado, 
tambem e:iltou cumprindo o meu. (Apoiados.) 

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa, está man
tendo o Regimento. (llittito bem.) 

0 SR. BRICIO FILHo-Eu quel'O que V. EK. 
me declare si posso ou não continuar. . 

Si posso, proseguirei ; si não posso, desejo 
que bso me seja. declarado. 

0 SR. PRESIDENTE- Não é possivel quo 
fallem quatro oradores a proposito de uma 
emenda. 

UM SR. DEPU'l'ADO- Teem fitlla!lo até dez 
sobre uma mesma emenda. (Apoiados.) 

O SR. NEIVA - Qur~.nto ao tempo que a 
Me~a pó le estabo!ecer restricções, quanto ao 
numero de Deputados, uão. Todos teem cti ... 
l'ei tos iguaes. 

O Sn.. ANISIO og Am1.1m - ó que se está 
notando hoje, muito, é e~ta. gl"itarüt. 

O SR. NE:IVA- A geitn,ria é para respon
der. (Há outt•os opta·les,. ) 

0 SR. PRESIDENTE- Attenção. Peço a o 
nobre Deputado, que se acha, na tribuna, que 
resuma as su:ts considerações e que se H
mito a encaminlmr a votação. 

0 SR. BRICIO FILHO- Quero que V. Ex. 
veja Sr. Presidente, que eu estcu dentro do 
Re.;(·imento. Desejo apenas que V. Ex. ma
tenhi.t o meu direito. Estou o:ando no sen
tido de encaminhar· a votação, e espero que 
as minhas palaVI·as possam fazer com que a 
Carnara approve a emenda. Portanto, falando 
para encaminhar a votação, estou es
cunarlo na disposição do art. 208, que me dá 
esse dil'eito. Chamava a. attenção da Camara 
para essa emenda que se refere á vaccina. 
humana., quando fui interrompido. 
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Vaccina-se tlr.~ndo o contendo da. pustula 
do braço de urn indiviuuo para fa.zee a ap
plicação em outro ; é a. vaccina human~. 

Vaccina·f:O razendo no homem a applica
ção do conteúdo tla. pu:ltula, üa molestia da 
V<1cca, do cCito·pox; é u. va.ccina animal. 

Desde que a lei fa.lla, em v<1ccmação o re
vaccinação e não diz qnal a especie de vac
cina. que ~e vao empregar, o medico vacci· 
naclot· po•1erú. lançar· mão de qualquer dtJs 
proces~os. -

Mas, não ha disposição, como pareceu que
rer fazer crer a. Me::~a, quo limite o encami
nhal)1ento da voGação a. I, 2, 3, 10 ou 15 
Deputados. 

Em uma assembléa numerosa,a respeito de 
agsumpto ~ consubstanciado om uma <'erta. 
emenda. ou arGi~o do lei, pótlem surgir duas 
duzias _de opiniões, podem ser produzidas tres-
dezenas de alviGres. -

Porta.n~o. o numero de oradores, que po
dem us<~r da fàculd.4de regimental, póde ser 
4, 8 ou lO, e o numerô do~ quiJ têem usado, 
nesta votação, não tem sú~o, senão da 3 
ou 4. . 

UM Sn.. DEPU't'ADQ-Não apoiado ! Não ha 
medico que v;.t empregat• hoje o primeil'O 
proce.:;so. A difficuldade está nisso : que são breves 

O. SR. BRICIO Frr,no-Si hoje não se em- palavras ~Não se contam estas breves pa
pregn. mais a vadolização ainda ha quem lavras pelo tamanho, ma& pelo tempo que o 
lance mão da VLtccina. humana. orador demorar na tribuna.. 

Este tempo, para se estar dentro do Regi-
E' certo que a corrente toda é no sentido manto, qual é 1 De um minuto, 5, 10 * Nada 

de eliminar· a vaccina huma.na ; mas traba- ha no Regimento que o tenha estabelecido. 
lhos sobr·e va.c~inu.ção, não muito antigo::~, Cunsegumtemente a lattitude das explica-
ainda !'aliam nella. · ções, dadas pelo orador,pelo facto de encami-

Vou conduil•, Sr. P1•esidente. nhar a vocação, só tem esta limite :é o 
Antes, porém, ,,o sahir da ~ribuna., seja-me modo pulo qual 0 orador ontonde ooccssario 

licito expô r a V. r~x. c á Casa. os perigos exprimir-se por es·ca ou u.quellu. fó1•ma, e este 
que p0dem correr alluolles que soffrereJ? a outro-a faculuade com que o ot•a.d.ot• resume 
inoculL~ção da va.ccina humana. Basta d1zer suz.~ oração, p •• rque um não tem a necessi
que, por meiiJ des~a vaccina poclernos trans- dade da ser tão conciso quanto o outro. 
mitGir ~nuitas molestias. E, para não citar E~ta é que é a faculdade gar·antida pelo 
par~ nao enu!?o1•ar out1•as, poPque ~, ei~u~e- Regimento, sem fa.vor de especie algull_la, e 
raçao cabe, nao no momeuto do enc_..rnmh~-- por isso exercemos este dtreito com a hber
mento, ~ d:3 do. debute e essa epumeraçao dade quo aiorla não nos foi, nem poderá ser 
mo levar•1a mu_tto longe, o que nao pre~en· neO'ada. 
do fazer,J?ara nao onumer•ltr ou&r<;ts molesG.l'~S, A. emenda foi solicitada pela argumentação 
Sr. Prcs1don~e, U.J?enas a.pont_u.reL a ~yphllls. produzida aqui e fóra d'aqui, pelos proprios 

A emenda e, pois, ueces8a.r.La. (Jli~t~to bem). par&tda.ri0s da vaccina jenneriana. Aqui 
mesmo foi ou v ido muiGa vez o relator do 

O Sv-. Barbosa Li.nta-Peço a pa- parecer e alguns outros collegas medicos 
lavra, pala ortlcm. accentuu.1•em que o perigo da transmissã_? 

O Sr. Pr•esldente-Peço a V. Ex. 
que ~B restrinja, au::! t:n•rnus Llo RegimBnto;li
mite-se a enca.minhu.r n votação, no. que 
prestará uma gont.il~za t\ ?Ilesa, além de tser 
respeito ao Regimento. 

O Sr.Barbol!ia Lirna-Para enca
minhar qualquer votação, nos termos do Regi· 
mcnto,<lentro do qual uu tenho estado con
sta.memente,ba::-ta qun o orador,que assim usa 
do seu direito, o façJ. em breves palavras. A 
Mesa, ainda não acenwor1_ o modo pr·eci.so; 
nem à. maioria julgou opportuno talvez fazel
o, de que tamanho e que duração devem ter 
estas breves palu.vra.s. 

Si a Cama1•a estivesse scindida entre 
maioria, e mlnorb o que pela maioria fallasse 
um leader e quo, pela mtnoria, o leader de 
outro grupo, comprohonde-se que qualquer 
encaminhamento podia se1• muito mais sim
ples e ra.pido do que está sendo este. 

Vol. V 

da syphilis só se dava no tempo da. vacct
nação de braço a braço, que esses perigos 
esta.v-am conjurados, porque o que se ia. fazel" 
era a vaccina animal. 

Ora, no projecto não ha tal cou.ia ; o pro· 
jecto diz que são ob~iga~orias, no ter!'jtotj.o 
da R.epublica, a vaccmaça.o e a reva.ccmaçao 
contra a vario la. 

Diz, entretanto, um out1•.:> doc11mento ofH.
eia.l, o contracto lavrado entre a Prefeitura 
rla Capi&al Federal e o Sr. barão de Pedro 
Affonso, que o Inst.itute Vaccinogenico pôde 
fazer u.so :la vacclna huma.niza.da. 

Ora, tendo os p1•opl'ios arautos do oftlcia
lismo, aqui e fór<~ d'aqui, asseverado que a, 
vaccina. humaniz ~da tem perigos, só esta é 
que dá logar áquelles riscos qne nós a.nda
mrJs assignala.ndo no tocante á t1•ansmissã.o, 
sobretudo, da syphills, é daro, é intuitivo, 
que se impõe a necessidade de l'estringir o 
art. 1 o da lei, votando a emenda n. 8, a 
qual declara que é direito da familia exigir 

e4 
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proyade que n~o se tenciona vaccinar o 
recem-na:-:cid.o com va.ccina humanizada., 
pois a,· família nã>1 sahc, riesge caso, de q11e 
outro ente humano f,.ii colhida a vaccina. 

Si se rej~i&ar à. emenua, tem-se negado o 
direito a toclo e qualquer cid:1dão, . de re
cusar a vaccina humanizada, -tendo de veP 
engalicado compulsoriamente, o recem-nas
cido a quem se impõ ·~ todo o 1·.ypo de va. :::
cina, inclusive ~t vn.ccina colhida. no bt•;.tço ele 
um p~qiieÍlo, que póde tn;· u·rtá tar_a ances
tl·~l. que pôde S\31' nm ex.cellente typo de 
syphilis terciari:-;,.· 

Recusar este direito ao chefe de cada fa.mi
lia. deixar est;1 facultla.de aos vaccinadores 
offlciaes,é, i :ú~ontesta velmente,dect•etar ,além 
das tyi.•ant}ia.:3 da que este pro,jecto é um mo
delo,a sy :)hilis offlcial com pulsol'iameote ün-
posta. A, Camara,porém, votará como enten· 
der, esclarecida como está.. 
. Post21. a votos, é· a. emenda n.S rejeitada por 

99 votos contra 15. · · 
E' amiuncia.da a votação da seguinte 

emenda n. 9 offer{Jci~a pelo Sr. Barbosa 
Lima: 
. (Lett:ra b) Em vez de-8ete annos, diga-se: 
de;: annos. 

O Sr. Get"m.ano Hasslocher 
(pela . ordem)- Sr·. Presidénté, a emenda 
dispqe que o ~spaço de tempo entt>e uma re· 
vaccinaç~o e outr~ será de 10 annos e não 

· de 7 ~orno eí;tâ no proj13cto. · 
Segundo se evidenciou do longo !lebate 

travado sobre ~:;ta questão, .o unico p11iz do 
mundo que adrrlitte ~~is de ·uma vaccinação 
compulso:ria., á o nosso. Nenhuma dessas le· 
gisl~çõei que e~tarl:los copiando, consigna a 
obrigacão <te se ravaccinar um cidadão mai3 
de uma vez, tanto que a lei allemã regula 
àpemas durante a minoridade do Qidauã.o, 
Visto COII!.Ç>, (iepoiS que elle attinge aoS ~1 
anpos, I!.inguem lhe póJe fazer imposição de 
um methodo prophylat\co, seja elle qual fôr. 

A.ssim, na Allem•tnha, 11 vn.cc1ncão se f<tz 
nos seis primeiros annos e a reyaccinacão 
antes do !2° anno. l.levois dessa iiiac!.e nin
guem mais é revaccinado na. Allemanha; 

Entretanto, vae-se crea.r na ·nossa.legislÇ\· 
ção a vaccinaçã.o por septennio, e a emenda 
visa dar uma fÓlga de mais tres annos para 
cada um ~os misera.veis brazileiros, vicr.imas 
desta. tyrannia. que e.:;t~ sel}dQ decretada com 
tanta satisfação pela maioria, que neste mo-
ment~ nos esmaga. · · 

De modo que já não .é em nome do di
reito que peço á Camara que attenda alguma. 
cousa, q_ue tenha compaixão . de nós; é como 
uma e8mola, como acto de miseric01·dia, 
co~o acto de longanimidade que l~e peço 
seJ~ compla.ceute, não nos s11jeitando. ao sup
Plí9i9 da vacqinaçã.o de sete em set~ anno~. 

Repito: não é para mim Dep~tado qne 
fa_ço o pedido, porque sei qu3 não se obri
gar-ão os Deputado.; a se vaccinarem; estou 
me ba.tondo pela caus:t J.os m3us pr.ttricios. 

Creia Y. Ex., Sr. Pre~idente, que não 
estou nsa.o.do do processo protelatorio, con
foune se ouve a todo o momento, no seio da 
maioria que nos ataca, persuadida como 
ella está, de que pretendemos embaraçar a 
votação (jas omeodas. Estamos no papel 
que nos cump1•e a~sumir, em face do magno 
problema pendente de nossa deliberação. 

E a .prova de que este direito. de discutir 
e agitar os que.~tôes suscitada~ á nossa. deli
beração, é legitimo, está no facto de ter 
aind<l. o p1•ojecto de so:ffrer 3• discus-:;ão. E o 
nos.:;o Regimento estabeleceu mais de uma 
discussão, admittindo a possibilidade de 
se conseguir muitas vezes mn<.t mudu.oca ra
dical, no modo de encarar os assumptos. 
Portanto, é um reconhecimento officia.l que 
se faz da inffuencia das discussões; e isto 
assim sendo, pu.rtindo nós desta convicção, 
a.qui estamos, com o mesmo ar·dor, com que 
sempre nos batemos, procurando fazer com 
que não sejét conver>tido em lei o que se 
nos afiglll'a monstruoso, e que só em um mo
mento de precipitaçã:J pótle ser a1·ra llcado á 
pamara, que, ouvindo a nossa palavra, 
que pó te ser ás v~zes irritante, mas é sam
prJ sincera e inspirad:.t em elevados in· 
tuitos, talvez na hora. deci.:;iva oos soccorra 
com o apoio nece~sa.rio, impedindo as:3irn 
a.. definitiva implantação dessJ tremendo 
decreto de vaccinação obJ•jgatm·ia.. 

Termino, ptJis, pedindo, não mais a justiça 
dos meus collegas, para que o prazo seja de 
lO annos ; mas pedindo a misericordia da 
esmola dessa conces:são. . 

O !!\r. Brieio Filbo-(pela ordem) 
Bem sei. Sr. Presidente, o resulliado que es
pera esta emenda, assim como aconteceu 
com relação a todas as outr::~.s; creio.p ,rém, 
que me a:::siste o direito da vir á tribuna, 
escudad.o no art. 208 do Regimento, para 
trazer breves esclarecimentos á Casa; bre
ves, tal como são permittidos pela dispo· 
siçã.o do Regimento a que me referi. 

Vença.m·nos; é uma faculdade que os par
tidarios do projecto teem ; derrotem-nos, é 
um direito que l11es assiste ; mas permittam 
ao menos que os vencidos empreguem todos 
os recurs.,s, antes da en tre){a da praça. 

A nossa posiQão aqui, empregando · todo o 
esfor~o. apeza.r da certeza. de que . estamos 
perdidos, é, cumo disse uma folha da nianbã, 
uma. posição iguu.l á dos defensures de . Porco· 
Arthur que. embora sabendo que serão der
rotados, cumprem o seu dever até o ultimo 
momento. 
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. A emenda do Sr. Barbosa Lima, propondo 1 que é essa. a Jei mais mod.m·na, a qual foi 
a modifica.ção da. lettl'a b, cliz q ne, em YCll. feita. ern fevereiro ele 1902 parn. entra.1• em 
de SBte a.nnos, se cstabeleç1. o período de lO vigor nm janeíro<ln 1908. 
par L a revaccin~:t;ã.o. De modo que devia. ter levado em conta 

Pensa a Casa. quo S. Ex. p1•opoz muito 1 os ultimos progt>esso::l da sciencia. em matorhl. 
Nã.0. f,i a.t(J modesto, f,)i razoavel ; masrno (lo pl':tzos pwa a duraçiio da inrnnnizn.ção 
qne c·.lle tívc,sc pt•oposto que : ... revacúna.ç-.lo paea. esse~ processos pro:Jhylatícos. 
t'vsso ;:pen1s felta dua·: vezes, de modo que f>(Yli<t cita.e que a lei eecente de um dos 
cada indiviiuo sup-portasse -:1penas tres ino- g~ta.1lo.) da União Americana prohibe a 
culações. n fi o t(wia. propQsto ·muit•); teria v,\ccinaç\ o obt'igat,or·ia, abolindo toda. a 
mu.rchaJo d(: conl'ormi.dade com a lei f'l'an- legislação con'lpulsoria em materia. de vac
ceza. einí1 !I prohibiudo l.lllO se fiz-es'le da vaccina 

i\'fas não, Se. ProsLlente, ello não quiz nrn typo par.:~ admissã.o aos estabeleci
tres, nã.J íl uiz duas ; q utz u.pcna3 q ne o pea.- mentos d•J Estado. Isto seria. o que h a via 
zo entl'e uma inocutaçio. ~ outra -tosse dH •lez ele rel'nrit•. Em toJo caso, uma vez quo não 
annos, de modo qnc, t0mada a ídn.üe mé,lía posso pm• fórma alguma contríbuit• de ma
de 50 annos, o inJividuo teria. de sejeit:.-ir-se ueira efficaz pu.r:t as~HJ.S >inar, para pôr urna. 
a cinco vaccin•wões, admittid:.\ a H1de do focinheira nu animal b.·avio que a Cama1•a 
visconde de Bar1ncena, teria de supportar vae soltar no seio desta. pt)pulaçã.:J,esforço-me! 
dez. · com a fl'anqneza que me é propria, por 

Vê V. Ex: que essa emenda do illustre aparat• urn pouco as unhas ao minotauro. 
Deputado tem 1.oda a razão, de ser tem, todo o Acredito que a Carnaea. votando a minha 
cahi mento, })orque é p ,·eciso que a C:1mara emenda teria f~ito ob,·a de sa.bJdoria., tanto 
saiba que, ;~o ser va.ccinado, o individuo en- mais da se recommendar quanto iria ao 
tra em lucta com a inf.lcçã.o. encontro de um peojecto fun,lamentado pelo 

O nosso corpo não pólo ser transrormado illustro Ooputa.do pelo Rio ue Janeiro, cujo 
e:Qllabora.torio pa1·<~ r~ceber tantas inocula,- nome declino com prazer, o Sr. Teixeira. 
Ções. Brandão. 

Sou partitlario da vaccina mas não quero Em summa, deyo dizar qm a emen:la con-
n.s revaccinações praticadas com a freqnen- sagranuo a va.ccina ob ~·lgatoria. deve ter o 
cia imposta pelo pro,jecto. (Mn i to bem; muito voto contrario da Garoara. (Muito bem.) 
bem.) Submettida a votos u. referida emenda 

O Sr. BarbosaLin~a (pela o'l·dem( 
-A ' emenda. -é minha, teem-n'a. (J,Ccentua.do 
dlvA.rsos collegas quo fizeram a gentileza de 
rPÍ<H'Ír-se aos termos em que a redigi e á 
intênçã.o que a dictou. ·E' bem de ver que 
eu só podia· apresentar-a, visando aparar 
as unh ,,s ao monstro, que é o proj'ecto em 
vigor. 

Não é que eu sejt\ pa.rtitlario da. vaccina 
obrigatoria. de dez em dez a.nnos,. nem da. 
y;~ccina Obl•igatorift por scptoonio', eu StJU 

infenso a qu"'lque1• obrigatoriedade da vac
cina. O intuítG da emenda está. amparadJ, 
sabe1naquetles que a.c•Jmpa.nbam a legbla
ção do outros povos, na. legislação fra.nceza. 

.Aqui, no anuo proximo passado, foi apre
sent11do um projecto substitutivo (LqneHe que 
in.felizmente foi convertido em lei, peojecto 
assigna·1o pelo membro divergente da. Com
missão . de Sa.ude Publica, o Sr. Teixeira 
Brandão, hoJe relator dJ projecto que vjmos 
debatendo ha um granrle numero de dias. 

Nesse Sllbstitutivo o Sr. Teixeira Brandão 
acon~elhava quo se adopta.sse a legislação 
franceza. 

Não foi só esta con:iideração que posou no 
seu espírito culto. 

E' allegaçã.o que me permitte, sob a minha 
unica responsabilidade fazer minha, além de 

sob 11. 9, reconhqca-se terem votatlo a fa
vor 13 Srs. Deputados e contra 80, toté1l 93. 

O Sr. President.e- Não ha nu
mero. 

Vaa se proceder á chamada. 
P ,•ocedendo-se á chamada, verifica-se te

rem-se au.~entaf!O ·os Srs. Aurelio Amorim, 
Husannah de O li veü•a, Passos Miranda, · Chris
tino Cruz, Raymundo Arthur, João Gayoso, 
Bezerril Fontenelle, li't·ancisco Sá, Frederico 
Borges, Jüão Lopes, Abdon Milanez, Celso de 
Souza, Pe1•eira de Lyra, .J,>:Jé Marcellino. Es
meraldino Ba.ndeiré1, Mor0ira Alves, Arroxe
ias Gal \'ã.o, To13~a. Augus!io de Freitas, Hera
dia de Sá. Bulhõos Marcial, Oscar Godoy, 
Americo de Albuqum·que, Erico Coelho, Cru
vello Cav<ücanti, João Luiz. Alves, Bernardo 
de Campos, José Lobo, Leite de Souza, Pau
Uno carliJS, Hermenegildo rle Mo1•aes; . Costa. 
Netto, Soares dos Sa.utos, Rivadavia. Corrêa, 
Diogo Fortuna e Homem de Carvalho. · 

O Sr. Presidente- Rosponderam 
á chamada. apenas 104 Srs. Deputados~ 

Não ha numero. 
Fica adiada a votação. 
P ~ssa-se á ma teria em discussão. 
E' a.nnunciada a continuação da 3a dis

cussão do projecto n. 181, de 1904, autori· 
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ZilDdo o Governo a a.pplica.r ao preparador 
de historia natu1•al medica da Faculdade de 
Medicina do Rio de Jaueiro, Dr. Antonio 
Sattamini, a disposição da_lei n. 138, de 21 
_dejunbo de 1903, considerando-o lente sub-
stituto d~ mesma faculda-de, designando-lhe 
a secção que ll!e compete pelas provas dadas 
em concurso e segundo as conveniencia.s do 
ensip.o. 

O Sr. Presidente-Tem a. p~la.vra 
o Sr. Ma.la.q ui as Gonçalves. 

. O Sr.~~hujuias Gonçalves
Como relawr do p1·ojecto n. 181, deste anno, 
autorizando o Gover·no a applícaL· ao prepa· 
rador 1.ie historia natural medica da Facul
dade de Medicina do Rio de Ja.neiro, Dr. An
tonio Sattamini. a disposição da lei n. 138, 
de 21 de junho de 189:3, considerando-o lente 
substituto da mesma. faculdade, designando
lha a. secção que lhe compete . pelas provas 
dadas em c:>ncurso e segundo as convonien
cias do ensino, vem defendei-o e entende 
que elle deve ser approvado pela C amara 
visto o suppliea.nte achar-se em condições 
iguaes ás do D1• •• José Julio Calazans, antigo 
preparador da Fa.culdade de Mediciua da 
Bahia, ao qua.l foi por lei n. 2~3. de 1903, 
applicada. a lei acima referida, de 2t de junho 
de 1893. ( Apo{ados. ) 

O orador é partidario das prova.s publicas 
da capacidade, sempre foi e ê pelos con· 
cursos, apezar de comprehender que elles 
cada. dia se ''ão infeli~meote tornando for
malidades quasi que seni valor intellectual. 
O empenho e a prot~cção teom inva.dido a 
esphal'a da instrucção publica e commum· 
mente se veem os governos nomear lentes e 
substitutos a seu bel prazer, muito embora. 
ás vezes a escolha recaia em individuas 
o:.pazes, como foi o acto do Ministro do In
teriOl' do presidente CampJ~ sa:las llOIUeando 
lente de bacteoriolugia o Dr. Galvão, hilbili· 
tado ·na materia. mas que d~viá ::Jex· .inve:l· 
tido· das funcções quo exerce po1• meio de 
concurso. 
· Estende~se o Ol'üdor em outras conside

rações uttinentes' á demonstFação de que o 
projecto n. 131 é t'undado no exame de du
cumentos comprobatorios de qud ao Dr. An
tonio Satliamini assist:J iuteit•o di1•eito ao qtre 
requereu; e pede á Camara que não lhe 
negue .o voto. (1lfuito bem; muito bem.) 
· . Ninguem mais pedindo a palavra, é en
cerrada a discussão e adiada a votação. 

. O Sr. Presidente-Estando a.dQan· 
tada. a hora, designo pam amanhã a. seguinte 
ordem do dh.: 

CfJntinuação da votação das emendas ao 
projecto n. 121, deste anno, do Senado, tor
nando obrigatot•ias em todà a Republica a. 
vaccinação e rovaccinação contra a var·iola 
(2" discussão) ; 

v ~tação do projecto n .~ 181, de 1904, au· 
torizando o Governo a a.pplicar ao prcpat·a
dor de historia m\tural medica da Faculdade 
dê Medicina no Rio de Janeiro Dr. Antonio 
Sattamini, a disposição da lei n. 138, de 21 
de junho de.l903, considerando-o lente sub
stituto da mesma faculdade, designando·lhe 
~secção que lhe compete pelas provas dadas 
em concurso e·13egundo as conveniencias do 
ensino (3a discussão) ; 

Continuação da. 3a discussão do projecto 
n. 30 C, de 1904, substitutivo do projecto 
n. 30, dl~ste anno, que autoriza. o Presidente 
da Republica a oncommenda.r á. indnstria, 
pelo Ministerio da Marinha, os navios que 
menciona; 

3a. discussão do projecto n. 185, de 1904, 
autol'izando o Pode1• Executivo a. abrir ao 
Ministorio da Fazenda· o crediro extra.ordi~ 
nario de 51$849, ouro, e 604:894$945, papel, 
pua err~ctuar o pagamento das dividas de 
exorcicios Hndos l'ela.tivas u.os va.rios minis
terias; 

Discussão uuica do pa.t•ecer n. 65 C, de 
1904, ::;obre as emendas otrerecides na. 3• dis
cussii.o do pro,jecto n. 65 B. deste anno, sub
sti tn ti vo a.o do n • 183, de 1903, que organiza. 
o quad :o dos auditores do exercito, der.la.ra~ 
çfio dos seus diraitos O ue.veres, tornandO•OS 
oxtonsivos ao auditor du. marinha, · e dando 
ou&t•a.s providencias ; 

2• discussão do pr~jecto n. 145, de 1904, 
pBrmütindo aos runcciono.rios ci.vis fede
racs, a<ltivos ou inact,ivos, consignarem-men· 
sa.lmenGe á. sociedade annoyma. Cooperativa. 
Civil d.os Funccionat·ios Publicos Federa.es 
at.é dom; terços d.)s SI3US ot•dena.dos para 
pag:\mento da fornechn·mtos que lhes te
nham sido feitos pela mesma sociedade, e 
dando outras providencitlS ; com pa1•eceres 
elas Cuminissõe.:; de Fazenda e Industria. . e 
de Orçamento. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 55 minu"' 
tos da. tú,rde. 
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1098 SESSÃO EM 21, DE SETEMBRO DE 1904 

Presidencit:t dos S1·s. Oli'Uai;·a Figueiredo (1° Vicc-Pt·esideHte) e Julio de !lfello (2o>_ Vice· 
Presidente) 

Ao meio dia procede·se á chamada a que· filhos dos officiaes da armada e das classe 
respondem os Srs. Oliveira Figueiredo, Julio anoexas direito ao meio soldo que o Governo 
de Mello, 1\.loncar Guim 1rães, Thomaz Acci- P1•ovisorio concedeu pelo J.ecreto n. 475, de 
o\y,·wanderley de._MenJ.onça., Joaquim Pires, 11 de junho de 1890, como justa. recompen:sa 
Mauricio de Abt•eu, Ul'bano Santos, Luiz dos serviços presta1os ao paiz por esses 
Domingues, Di.1s Vieira, Eduardo· Studart, officia.es. · 
Alberto Maranhão, Teixeira de Sá, Medeiros 
e Albuquerque, Bricio J.i'ilho, cornelio da E' verdade quo na. maioria dos casos esse 
Fonseca., Eusebio de Andrade, AI'J'oxellas beneficio é apcmas sufflciente para. collocar 
Gal vão, Rodrigues Dor ia, Jovinia.no de c ar- ao abrigo da miseria as fa.milias desses ser· 
valho, Domingos Guimal'ães, Neiva, p 1·isco vidores da Nação, e seria para desejar que 
Para.izo, Garcia Pires, Pinto Dantas, Al vcs esta pudesse recompensar generosamente 
Barbosa, Rodrigues Ltma, Pa.ranhos Monte- aquelles serviços. A . situação financeira do · 
negro, Rodrigue::1 Saldanha, Moreira Gomes, Thesont•o, porém, não o permitte, e .antes 
Bernardo Hor~, Corrêa. Dutra, Ga.lvão Ba.· aconselha quanto possivel a reducção das 
ptista. Silva Castro, Pereira. Lima., Carlos despezas publica.s. 
TeixeirA Brandão, Francisco Veiga,, Viriato Para i::~so 0 Gov.erno teve occasião de soli-
Masca.renhas, Esteva.m Lobo, Bernardo Mon-
teiro, D.~vid Campista, Carneiro ue Rezende, citar a attenç·ão do Poier Legislativo. 
João Luiz Alves, Henrique Sall,•s, Calogeras, E' para causar apprehensões a somma. 
Carlos Ottoni, Nogueira, Wenceslau Braz, avultada. que annualmente se despende com 
Moreira. da. Silva., Fet•reira Bt•aga.. J~loy Cha- o pagamonto de pensões :no e.r.ercicio de 
vos, Paulino Ca.rlos, Hermenegildo de Mo- 19U3 foi de 4.675:588$979 e no actual é de 
1•aes, Cat'los Ca.valca.nti, Carvalho Chaves, 5 839:991$612a. quantia votada. para esse fim. 
Paula. Ramos, E~izeu Guilherme, Juvenal 
MiUer, Ma.rçal E~coba.r, Barbosa. Lima, Gor- Não é, pois, conveniente que, quando .·o . 
ma. no Ha.s.:~lochar e. Homem de Ca.I·va.lho. Governo se preoccupa seria.men~ com a; re·· 

Ahre-sc a, sessão. forma do montepio dos funcctonarios publi· 
• 1 d oos, no sentido de tornal·o menos oneroso 

E i a. e S:lm debato a.pprova.da a acta da aos cofrús do The~ouro, se creem novas dea· 
sessãu antecedeate. peza.s sem que serviços ina.diaveis ou razões 

Passa·se ao ex,Pediente, de ordem superior as justifiquem. 

O Sr. &Iene~:-.. ..... G ·uituarãca .Por estes motivos deixo de sa.nccionat- a. 
(1° Secreta)·io) procode. á loi.tur.t do seguinte presente l'esolução do Congresso Nacional, 

que autoriza. o Governo a conceder a. pensão 
EXPEDmNrE measal de 200$, repartidamente, á viuva e 

filhas solteiras do capitão de mal" e guerra. 
Officio do Mlniste1•io da Fazenda, de 23 Francisco Romano Stepple da Silva, sem 

do corrente. t.ranl:fmittindo a mensagem do p1·ejuizo do meio soldo e montepio a que 
s:r. Presidente da Republica, concer·oenteá teem direito. 
resolução do Congt•esso Nacional, autori· 
zando 0 Govet•no a conceder a pensão mensal Rio de Janeiro, 22 de setombl'O de 1904.-
de 200$, l'epartidamente, á. viuva. e filhas Francisco de Paula Rodrigues Alves.
solteiras do capi&ão de mar 0 guor1•a Fran· A' Commissão de Pcnsõe~ e Contas. 
cisco fi.oma.nú Stepple da Silva, á qual ne- l'tequerimento de D. Maria, Augusta. Hen~ 
gou s:tncção palas razões u.uaixo : ríques de Souza pedindo reversão da pensão 

1'tazoes do veZo 

. Alóm do montepio instituído pelo !)la. no <lo 
;J;; de setembto de 171:15, teem a,s viuvás é 

quo percebia soa finada mãe, vi uva do ju
ríscoo3uUo Dr. B~a.z Floren~íno Henl'iqlleS de 
f:.louza.- A\! Gommit~sões de Pensões o Conta.s 
e de Fa.tenda e Industrlas. 
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Fica. sobre a mesa, a tê ulterior deliberação 
o séguinte 

PRO mOTO 

o· Congresso-Nacional decreta: 
A parte do § 2° do art. 3°, capuitulo li 

da lei n. 641, de 14 de novembro de 1899, 
relativa a aguas, denominadas, syphões ou 
so(}.a.s e . ás · mineraes artificiaes, ·fica assim 
alterada: · 

Aguas denominadas syphã,o ou soda.: 
Por litro............ 180 réis 
Por garrafa.~....... 120 » 
Por meia garrafa.... 060 » 

Aguas artiflcíaes, gn.zosas ou não: 

Por litro....... . . • • . 300 réis 
.Por garrafa. • . • • • • • • 200 » 
Por meia gaerafa .... , 100 » 

Sala das sessões, 24 de setembro de l 004.
Bodt-igue8 Sa~danha.- Jol!o Luiz Alves.
Prisco Parai.zo.- Pinto Dantas.- Mello 
llfattos.- Carlos Teia:eira BrandlTO. 

Grande, onde o mar é sempre agitado e re· 
volto. 

E' este novo requerimento que peço a V. EK. 
faça endereça.1• á Commi::ssão de Orçamento; 
esperando que a digna Commis3ão, furtando 
alguns momentos de seus longos e extraor,li
narios trabalhos, no momento actual, estude 
o assump&o, mandando- consignar no Orça
mento da Fazenda, sob qualquer titulo, urna 
gratificação qualquer n. esses funccionarios. 
(.Muito bem; muito be??J.) · . 

Vem á MesJ., é lido e enviado á Commissão 
de Orçamento o 'reque1•imento dos patrões 
da Alfand.ega de Pet•nambtwo, pedindo au
gmento de vencimentos. 

O Sr. MeCleiros e Albuquer
que vem tratar de J.ous assumptos: apre
sentai• uma indicação e um projecto. 

Todo~ tiveram occasião de ver o que sue· 
cedeu recentemente a proposito da questão 
dos vinhos portuguezes. O consul de Portu:.. 
gal pediu ~o nosso Governo o cumprimento 
de um convonio internacional, que nós assi~ 
gna.mos e approvamos. 

A questão ::mbiu até o Supremo Tribunal e 
pôde-se observar a hesitação dos seus juizes, 

O Sr. Atronso Costa- Sr. Pre- que foram até forçados a irnprovizar em UIDi1 
sidente, em úma. das sessões do a.nno pas- sessão providencias que n~ outra, em parto, 
sa.do, tive occasião de apresentar á conside- revogar·am. 
ração da Casa, po1• inte1•medio de V. Ex., nm A reclamação era de tal moclo honesta. e 
requerimento dos pa.trões da Alfandega de baseava-se em um compromisso tão solemno, 
Pernambuco, em que Impetravam que se lhdS que os magistl'll.Llos não souberam bem o que 
a.ugmenta.ssem seus exigups vencimentos. haviam de fazer. . 

~aso~~ova.-se esse requerimento em tre:J fua- Ora, ao orador pa1•ece que falta apenas 
damentos, que me pll.t'ecem. justos : p1•imeíro, um acto oxecuti v o. O convenio é claro, tom 
perceberem ainda. hoje os vencimentos esta- tuclas a.s pr•ovidencias essenciaes ma.t•cadas, 
beleoidos ao tempo do Imperio, em uma Flltta.m apenas pormenores pr<tticos, meios 
qtta.drn. em qua a vfúa. é tão ditH.cil :tos quo do l'oaliza.çã.o. g• cerl;o que t:unbem isso sH 
não dispõem ele la.t•gos meios ; segundo, que pó<io fa.zer po1•lei. M11.s o quo so exige é tão 
Slo ob1•igados a. fu.zor dospezas com f'a.t•t.la.· secunJat•ío, que um acto regulamenta.t• deve 
mento sem que pa.rJ. essas despezilos ::;eja con· ser sutncíeuto, 
signa.lia. no orçamento gra.titlcu.çào alguma.; Em todo caso, commlta u. Commissü.o do 
finalmente, o exemplo que a Carna.ra, já deu, Constituição, Legislação e Justiça. Que ella 
aliâs com justiç~, augrn~ntando os venci- diga si se precis..L de lei ou si basta um regu
mep.toa dos g~rdu.s da;s alfaodegas da União, Lamento. ::)i é ca.so de tei, ra.r-se-ha. SL é ca.:;o 

· prin.cipa.lm 'nte para ajudai-os nas despezas de regulamento, o Governo, leva.ntados seus 
do fardamento. .' _ ultimos escrupulos, o ex.pedirá. 

Ji;ssa .Pe.&ü;;ão, entretanto, Sr.· Presidente, E era e:~ta a. primeir·a parte do quo tinha 
até hiJjo rülo mereceu despacho da hoiÍl'ada a dizer. Envia á Me::oa. a indicação que for
Commissão a quem foi enviada, e é por isso mulou e, entrando na segun_da pat•te dàs su·as 
que os petl.cion:.tl'ios, ,julgando-se cada. vez consider-ações, começa lamemando que oRe· 
mais forG:.~>leciàos em seus di:·eitos e na jus· gimento Interno IJão permitta a u.presen• 
tic:a de sua cauda, rne pedom que taça · tação de pJ•ojectos anonymos. Si pcrmi ttisse, 
1embrar á Cama1•a. a sua pretenção. er·a tL fórma que o orao.or daria. ao sou--nãa 

Conyém lembrar, Sr. ~re!linente, que o porque receiasse toruat' a responsabilidade 
sot•.viço da fisealizacão na Alfandoga do Per- das ídéas nelle contidas, znaa porque sento 
nambuco é penosíssimo c arriscado. qno o seu nomo impedirá que essas id61.ts 
O~ g:1•andes v3.pDl'es que fazmu comuoscoo sejam convenientemente estudadas. 

cornmel'cio da Europa. e de óilt1•os pontos · E a, l'azãu é simples. Sabe que achará sem~ 
do . estrangeiro .não teem. ent1•adà no . plll'to do p1~e alguns cpiLegas bastante gentis pa.ra o 
Recife; r:;ão obri,â.dos a permanecer na. Barra ouvirem cooi a.ttenção. Mas essa atfenção1 
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acto de pura cortezia, não it•á muito long-e, de procurar nos Est_ado~ vizinho~ algum que 
si o orador se quizer aventurar- em certos tivesse qualquer meréa/loria em iguaes con
domínios. . dições. Nos teemos doaet. 65, n. I, os dous 

Quando um individuo tenta varias ramos fariam nessG. occasião um ajuste e elevari-am 
de actividade, o publico se recusa a acorn- em ambos as liaxas de importação sobre ó 
panhal-o com o inesniJ interesse em todos que pudesse prejudicar as duas industrias 
elles. E' aliás- razm~vel, porque essa instabi- riascentes. Poüco a pouco, outros Estados 
lidade deve ser um indicio de inferioritade. iriam entra.nrlo na convenção, até qu'e, quan
Pol· isso, o classificam em uni pontü e ,con- do na mawria. do paiz, se tivesse estabele, 
si deram suas incursões em todos os outros do- cido }1 protecção estadnt\l p~t.ra .. tal ou êgial 
minioo:J como phàntasias- 0 orador já viu con· industr•ia, sel'ià. o caso da União intervir Ó 
vertido em lei um pr·ojecto seu sobre direitos tomar a. medida poi·lei federal. . 
a.utoraes~ Para uso lio publico, é p1•incipal- Essa deveriâ ser a marcha theo1•ica, pór 
mente um jornalit~ta, ·11m homem de lct1iras. assim dizer: schernatica do éstabelecimentó 
Assim, o assumpto estava dentro da esphera do proteccionismo em uma. fed~:ráÇãó como a 
que lhe assignalam como propria. H~ dias, .nossa. Não se comprehende mesmo. que, 
apresentou um conjuncto de medidas sobre existindo no . nosso tex&o .fundàmental os 
acciden1ies occórridos a operarios. E' uma à.rts. 9°, § 3° e 65, n. I, deixem de ter essà. 
questão humanitaria e póde ser quo tambom, applica.ção. até hoje tentada. com extrema 
em matel'ia de ordem tão gera.L, o suppor- timidez em dous ou tres. Estado~. . . 
tem, mórmento depois que fôr lidJ o bri· '\.Inglaterra, que. é bem uma fedáraçã~, 
lhaate e erudito pa1•ecer co:n: quo aquolle tem permittido ás sua~ cülonias o ·estabele.ci
projecto vae ser apadrinhado. Mas o que hoje mento de taxas proteccionil!ltas, até contr·a 
vem apresentar ~ o esboço de uma lei sobre os pr·oductos da metropole, pá.ra JUStfl,inentâ 
protecção ás industdu.s nacionaes, sobre re- animar, no ponto oxacto em que ella co
furma systematica de tarifas. E o assumpto meça., qualquer indusGria inctp'iemé. 
é de tal rnodó at'asta.do do que lhe indicam OI'a., entre nós, não é o que se teín. fei~o. 
como campo normal de actividade, que· Em que condições se cónce<Ie pró,teêcão a 
receia mnito não chegue a merecer a atten- qualquer industria ~- E' .hnpossivel deter
ção que talvez despertasse, ::~i fosse possivel minar. Não ha. criterio algum certo pM•a 
considerar o valor pt•opl'io do. projecto, esse tlm. 
abstrahindo a individualidu,de do seu autor. A's vezes, é uma solicitação de ante~salas 

E' Í:$SO que o leva a lamentar llUe não se da Ca.mara ou do Senado, Úúl. indl.tstrial 
possa fazer a apresentação de projectos habil, loquaz, bein relacionado, iGStalla-se 
a.oonymos. . nos corredores do Congresso e empre~ende 

O ::;eu nãp tem nada dg sublime. B', na au- a conver•sã.ó dos representante~, ·allegando 
senc1a do qualqnet• z•.jgrí.t ou criterio para o interesses importantes, müstr·ando, ás vezes, 
pro·teccionismo, que se vae fazendo inteira- Clfl'aS, estati~ticas... Cifras e fiSta.tisticas 
mente ao 11.caso, urna norma fixa, nm prin- colhidtts em que logar ~ Não ha documentos 
cipio de meGho . .to. otnciaes que se lhes contraponh,am, p_orque 

Nu. Cunstituição Jw, um al'tigo que per•· u.ptmas aguru. começamos a ter algUns da.dos, 
mitte uos Estado:J taxarem a impo . .rtação es· assim mesmo del1oiuntes. O re.:4Ultado é que, 
trangeira., desde que faç.~m rever··ter· o pt•v- com um pouco de tenacidade, se vence a. 
dueto dessas taxas parll. o Thesouro l1'eutJral. campanha-e, de repeut~J, apparece protegi .. 
E' uma disposição exclu~ivamente feita, pa1·a dissuna uma iudustr1a. cuja. vltalicladt:t é ex· 
a protecção á~ industriasloca.es Não vizu. du.r trema.mente problematic(.l,. Tambem .não é 
renda., nem aos EsGu.dos, que tem de passar rat·o que, corn a mesma facilitlado com que 
o producto do impJ,,to á União, nem á União, se concodet•am dit•eitod exur•bitant.~s, a pro.· 
que não. póle contar com es::;e lucro ineerto, tecção desâppal'eçá,do subi to-o uesappàreça 
decretado por pode1•es estranhos. exu.cta.nien'Ge quando a iudust1·ia comoçt:t.vá a. 

TraGando-se do Brazil, paiz enorme, em rnerec:er protocção. O exemplo r•ecente do 
que ha toda variedade de pr·oducçõos, pela qqe succedeu com a industria de. rnovei::; 
variédado quasi inl1ni't<1 do climas, não S.l cur·vados não póde sel' m:.Lis elo'lue:He. 
póde cónc.eber mellida. mais justa. Como Ha uutrus .pr·ocessos pa.ra. alca.nÇu.r.:a pro· 
reg1•a, a instituição de qlialquel' wdustria tecção. Ronniões apparatosa.s de inGorcssados; 
pz•utogida devja sempr·e comeoar· assim : no rectmnes habeis de jor•n·cte.s, con!;egnem CL'êar 
Éstado em c1ue ell<~ srJ f'und.r.sse, o gover·- um!l. n.tmosphera, fu.voru.vel a cet•tus cxplu-
no estad'ual es&abelecorli.l. tà.xas proh:iblti.vu,s l'açõot~. . . . 
llU.l'a. .os produc·~os siniilarn.:J. v.iuuos do O!.l· E' evldoulo que ttH rouniões do lntol'eSI'J:J,uo::; 
1il'aogeü•o. Vil•ia. . um . momento em que a coustituem nru i>eout•so uat'u1•al e louvavel, 
producção bàsta1•ia. amplamente ao Estado e pa1•a se impor~m á. attenção.dos poderes pu
precisaria expandir~se. Seria o caso então blicos. Mas, om grande numero doe casos, 
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trata-se apenas de meia duzia de nego
ciant~s desta Capital, que cream _ uina. agi
~ta~ão fleticia. aqui no ceótro, agitação em 
desa.ccordo com os interesses do resto do 
palz, n:ias que, graças ao concurso remu-' 
nerado da imprensa, acaba por fazer crer. ao 
Congresso que ella ·corresponde a uma neces
sidade nacional. 

O que causa admiração, no debate de todos 
estes problemas economicos, ~ quo nunca 
apparecem · cifras- cifras officlaes, authen
ticas, indiscutíveis, relativas ao Brazil in
teiro. As allegações que. ás vezes, são aoom-

.-panhádas de alguns ·dados numel'ícos; pro
veem de negociantes interessados _ e geral· 
mente são rle um só Es t.ado. Cprra quem 
quizer ·os Annàes do Congresso, Jeia a jtisti
ftcaçãó de · motivos, gráças ás quaes_ olle 
votou ·. augmento de impostos para proteger 
qualquer industria, e verificará que tudo se 
fez pelo poder da influencia · pessoal dos pro
ponentes, vagamente cohonestada por bonitos 
discuràos, nos quaes .9S raros tdgarismos 
all 'gados equivalem a: figuras de rhctorica: 
servem apenas p·~ra enfeit:.tr as orações, p:tra 
simular a. precisão. Nunca. urna · e~tatistica. 
completa 1 Nunca a. consci.encia exacta. da 
vastidão do Brazil! 
-iHa. um exemplo, que merece ser ~itado. 

Houve um anno. em que o Con_gresso·Na.cio
nal votou medidas para impedir a impor
tação d~ gado estrangeiro para o. abasteci
IIlentô de carne ve1'de desta. ciâade e me-

. -- dídas p1•oteccionistas a fa.vo1• .da manteiga. 
Ora, é curioso estuda.1•, deante das paut ·.s 

das alfandegas, a situação da industria . ela. 
manteiga, nesse anno, que foi o de 1902. 

Em primeiro logar, é bom saber quo Ne
nhum Estado do norte importa manteiga 
dos do sul-e isto por varias razões. Uma 
deltas é a ditDculda.ae do t1•ansportcs, a que 
n& parte da proposta sobre a receita. do anno 
proxtmo tão bem alludiu o illustre relator, 
o · Sr. Urbano Santos. Outra. é mo:m10 a 
imperfeição _ do _ fabrico. Todos sabem que 
as _-melhores manteigas nacionaes não se 
conservam. Bastam alguns dias nesta cidade 
para ellas -~e c9rromperem, tornarem ran · 
'ç()sas, __ se. estragarem completamente. A sua 
exportação para o norte é, portanto, im· 
:possivel. 

.· ·O SR. JoÃo Lurz ALvEs- E' engano do 
V. Ex. 

exemplos de que, em regra, o Congresso 
não tem nunca a. ~eonsciencia exac_ta,quer da. 
vastitão, quer lia compLexidade de interesses 
t,antas vezas oppostos das va1·ias partes do 
Bra.zil. ·. -

Mas não era só isso. Correndo os Estados 
productores de manteiga, que são principtü-:
mente Santa Catbarina, Rio Grande do Sul 
e Minas, verifica-se que ~ó o primeiro sup,~ 
primiu de todo (si é l'ealmente que suppri
miu) ·o comumo da manteiga estrangeira. 
A duvida provém da fí:ilt<~ de. dados relativos 
ao commercio de cabutagem: Sant<:t Catha
rina não sendo procurado sinão por poucos 
navios estraogeil•os é prova.vol que uma 
parte das mercadorias de fóra . do paiz siga 
para lá indirectamente. Q1:1anto a Minas 
é impossível saber quanto ella. importa. Na 
.Estrada de Ferro os generos de alim·enta.ção 
são remettidos para o interior sob a rubrica 
goral....:.comestiveis. Assim, ao passo que é 
facil conhecer a oxportação, ao roemos por 
aquella. via ferrea, faltam elementos . para 
dizer si ainda lá continuam a importar man-
teiga estrangeira. . · . 

Em todo caso, _o po~·itivo _é que, divi
dindo o ~razil om dous grupos: o de Estados 
do sul e o de Es r.ados do nOI·te, se verifica 
quo si no pl'imeir•o grupo héL alguma, pró~ 
ducção nar.ional daq uella mm•cadoria, ha 
.tambem uma extraot•dinaria . importação es
trangeira. Só S. Paulo importou, em 1902, 
nada menos de 78L60l kilos e o IUo Gt•andc, 
que passa por prJductor, rccebeu27 .620. 

· Par•ecia, portanto, que desde logo, antes 
desse g1•upo de Estados, qu~ são limitl'ohes 
e possuem mqito mais facllida.•lc da com
municações, virem -ao Con~rosso peclh' me·
didas contra o resto do Brasil, deviam usll.l' 
das faculdades do art,. go e do ar·t. 05 da 
Constituição: deviam provar ·pelo menos 
que tinham o bastante para. o seu con:-;umo. 
organizassem, pr·ilneiro, a proteccão dent1•o 
do sou territorio ; depois, dentro du. zona do 
sul. Só então viessem solicitar do Congr·esso 
uma medida pa1•a. o Brazil inteiro. 

. 0 SR. MEDEIROS E ÁLBUQUERQUE-~m todo 
caso, · mesmo quando se tra.Lasse unicamente 
da __ questão de -transporte, desde que ~sse 

·problema não estava resolvido, era uma. 
' barbaridade tomar providencias que qua.si 

imposíbilita.vam o consumo de um genero 
· de . primeira nedessld.a.de na. ma.ior parto do 
,.~iJ •. ·l)a.Và·Se assim JUai~ Ulij dos DUillérOSOS 

Tomando as cif:as gerae:~ da importação e 
exportação naquelle anno, ha ainda outra 
cou~a a. notar. A exportacão.foi de 9881\.ílos; 
a importação de _ 2.844.4:!0 1\.ilos. "Logo, 
uma. â~íferença. de 2.843.442 kilos, cujo 
consumo z·epresonta uma necossidado du. 
alimentação d.o povo b1•aziloil•o. Dovo-su 
snppor que os -apl'oasauos pl'otcooionistu.s 
daquello anno julgavam-se aptos a fa~e1• 
supp1•ír com a índ.ustria nacional aquell<.t 
quantidade de manteiga estrangeira. 

Mas para produz h· todos aq uollés kilos de 
manteiga. são nece!:sarias pelo manos 44.428 
va.ccau, admittindo a, producção média elo 
64 )).ilos por ~-a~eça. Va~éas nãó se tmpro
vjza.m. O procésso de fabricdÇdo conhecido 
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é. Jen\o : um filho de cada. -vez e só; no isw representa uma necessidade nacional: 
mínimo, de nove em nove mézes •.. Depois, NãQ é justO' privar o povo, privar os con
ainda. nã.o se descobriram processos seguros sumidores da satisfação des~a necessidade. 
de determinar o sexo á vontade, nem para Mostre a industria que pôde supprir o que 
os reis que precisam: de herdeiros . masculi- ·vem do estrangeiro. · ·· - · ·: 
nos, nem para. os criadores de gado vaccum De mà"is, ê bom ver que n, oxigencia não 
que prefeririam vaccas a bois. é tão grande como pª'rece . . Uma industria, 
· Mas, caso interessante! ao mesmo. tempo que pede protccção, já · existe no paiz e já. 
que se queria proteger a. industria do leite, tem uma certa clientela. -, . 
difficultava•se tambsm a intl;'oducção de rezes · Assim, dentro delle se consome. uma parte 
para Q. abastecünento de ;carne desta. cidade, de producção nacional c uma parte _ de pro-
·porque tambem por esse processo se vizava ducção est1•angeira." _ · . , 
proteger a industria. pastoril • . Ora, precisa- Pedindo apenas á industria. na.cional que 
mente em 1902 tinham entrado 44.468 rezes demonstre ser capaz · de produzir dando 
para. o córte. quanto v9m de fóra, o projocto nem ao 

E ahi está como d~ subito, na mesma occa- menos exige a quantidade que habit~talrnente 
sião se queria que ~Cindustl'ia. :pastoril pas- é necessarla entre nós ... 
saase a _fornecer vaccas para o córte e ·vaccas O que o projecto quer é fornece1• um cri~ 
para. dar leite, 44 mil para. viverem e forne· terio objectivo para a concessão do üLv·or: ·a 
cerem leite, 44 mil para morret•em e forne- prova de uma determinada. capttcidade de 
cerem carne! p1•oducção. Si esta domonstração é feita.. 

Parece que estes simples a.Igarisníos indf, concede-se-lhe augmento de 50 °/o sobre '~s 
cain o absurdo dessa . protecção subi ta e ex~ taxas aduaneiras existentes na occasião. 
agerada, que, ao menos durante . algum Esse augmonto será mantido por. cinco 
tempo, se contradiriam nos seus interesses, annos. E' uma garantia de estabilidade. . 
pOf'.:J.Ue, ou bem as vaccas flcaria.m vivas Dirão que o criterio proposto não devia ser 
para. dar leite, ou bem seriam abatidas! De unico ~ Talvez. Mas convém lombra1• que as 
má,is, esse era. apenas um dos elementos do leis precisam conter regras claras; fa.ceis de 

• pr()blema.. Restava o capital enorme para a ser apprenhendidas, até certo ponto, si assi~n 
acquisição de pastos e reprodtictores apro· se·póde dizer, grosseiras, para que .todos as 
priados em um caso; de apparelhos e meca· po8sam ver e executat•. Não é possível em 
ilismos em ·outro. um acto legislativo incluir considel•açõe.s 
. Mas este é U:m entre mil exemplos de pro· sub tis, . delicadas. Precisa-se buscai' uma 

teccionismo simulta.neo a goneros, dos quaes norma bem accossivel a todos o quo · abran,ja. 
a 'protecçã.o a um embaraça a protecção a as· outras . . E' o que succede com o cl'itel'io 
outro·. Na. proposta de reforma de tarifas do proposto. Desde que uma.industria satisfizer 
illustre Deputado mineiro, o S1·. João Luiz ao requisito proposto, satisfará., de certo, a 
Alves, ha. outros casos perfeitamente ana- varlos outros. 
Jogos. O essencial do projecto é esse ponto: deter-

A verdade, porém; é que nem se precisa. minar quo gozarao, por cinco a.unos. da pro· 
illustra.r com ctta.cttes a aftlrmação do quo tecção aduaneira. as in~ustria~ c1ue se moa· 
o· proteccionismo tem sido feito on1il'O nós t1•arem aptas . para produzh• tanto pelo 
sem regra., sem methodo, ao acaso das fiO li- menos quanto so importa; do· osLl'a.ngeiro. 
citações, dos enthusiasmos irreftectidos, dos Caso durante os cinco annos tenham . satis
reolames babeis da imprensa. .: feitO os requisUos da.loi, novo prazo ele cinco 

A proposta do orador é ~xa.c~monte para a.nnns lhes será dado. . · 
methodizar a questão. E qual o requisito da lei~ -Que, a. partir 

No art. 1° do seu projecto elle estabelece do segundo anno, produzam o1fectiva.mento 
quando uma. industria. terá. direito á pro· e eff&:ltiva.mente vendam mercadoria:i em: 
tecção: quando estiver appa.relhada. par·a valor igual ao que éra importado, : ; 
produzir tanto quanto annua.lmente se im- A cxigencia é perfeí ta.mente justa. Ha in;, 
porta do estl'angelro. dustrias quo, depois de terem obtido a pro-

Dir-se-ha que, nesse caso, já. ella. não pro· tecção ofllcial, não fizeram o mínimo esforço 
ctsa de protccção ; já está. em plena. p1•ospe- para alargar a sua clientela. Como as taxas 
rldado. . _ <1a Alfandega. são formidaveis o olles,··pot• 

Nlo é exa.cto, O proJocto nao pode que isso, embora. vendendo pouco .ganham muito, 
nlla esteja otfcctivamenta produzindo não se esforçam para augméntar . a produ· 
aquolla quantldado: quer ap~na.a que esteja cçüo o para. difl.'úndil·a pelo paiz. Nã.o ha. 
~pparolbí&du, }>ara isso ; demonstre que tem remedio sinão ir procurai-os. H:t~ pot•tanto, 
ou,lttw, odlUoios, moc&olamos. , necessidades n.o.cio.nae~ .quo assim estão sof· 

1, QO pa.t~, t04oa 011 annotJ se importa. frendo smn ~erom_ sa,t1sfeita.~~ á somb1•a. ·do 
Ulll otr&à porQM du dl.itormiDI.&do ~enero, Qtnu. p1•oteo~ao exccs.:~1va.. Na~ é ra.zoavel. 

Vfl, V . GS ' -' · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/201 5 13:40 - Página 6 de 23 

514 

_pirai)t~lvez alguns que es~a . affl.l~J!ln.ção I Effectlvamente a medida visa, . nao sup
;na:oé ·mUitO ex.acta, 1r~orque, si uma m4us- pd~ir de todo, ro1.s atteauar esses incon
trla qualque~, ven(,en .~o pouco, . aufer1~se vementes O . facto de nnnca · se ter tentado 
grandes provettos, acha.I'Ia logo concurrentes. e?sa ~rovideneía, não prova conta. ella. 
-~ffect~vamente, J~m theoria, devia ser ~~ a t1ve~sem posto em pratica . e visto fra

assim. Ma.s é que s_e~~trata de industrías que cassar-s!m, a P]'asumpção seria má. Todas 
se estabeleceram ' em um periodo em·. que a~ tentattvas. hao de ter, entratanto, uma 

.,. havia capttaes dispqniveis. Install<tram~se . vez, que seJ~ a .I>Pimeira ! Não e::;tá. peo
obtiveram ~ pro.tecçã?· Veiu depois a criso> vado q~~ ~ mrcúD?-st~n_cia a q,ue :!Iludem os 
Quem se ar1scaria hoJe a tentar ·a mvntagem protec01omstas seja ta :,al (.J Inevitav·el. E

1 

. de uma fabrica iropurtante. si ninO'uera ga,- J~sr,o que p1·~cur·emos attanuar inconve. 
rante a estabilidades da,& tarlfa.s ~ Mesmo que mentes até .ho.J~ apontad<;>s. . . . 
houvesse credito facit seria uma loucura.. E . Outt·a o]!Jecçao; da ordem geral: o pro
assim, as inius~rias que se estabeleceram' Jacto suppoe us múustrias jtt e:xistentes o 
naquella occasião, f'u.zem a sua la1·ga w·ospe: co~ um. certo desenvolvimento. E no . em-
riJ.ade. impedmdu que entre mercadoria es- tanl.iO. podem se cit:.l,r va.rios casos de in-

, trangeira, mi1s nã:J fazoúio o minimo e:~forço dust 'la.s, que_ enr.re nó~ foram qua.si creadas 
para alargar o seu genero de negocio. E pela protecçao. . 
iS.so mesmo prova como a. falta de capitaes E' .verdade. Ha a.1gU:ns raros casos desse 

,é . grande: mesmo as ernpreza.s já. esta. bela genero · ~~a.s paru. IS~o exactamente é que 
cidas e :que, poP experiencia. propria, sabem deve servir a protocçao local. Nãu é justo 

· que certas explorações industriaes são ren· com~çar e.;ta.belecendo .a prot~cção e espel'<tl' 
dosas, mesmo ess.tf? não acham capital para que <t SOI?hra della . a mJ.ustr1a cr·esça e vo
am:plia.r o seu circulo de acção. E' um estado nha J.epo1s a prospel'a:· .. Iss~ pode StJr r;~zoa· 
de mcerteza.; capaz de desanimar todos os vul em um pequeno pa1z; nao, purêm, neste 
esforços. · · , collosso guog1·aphico, que é o Brazil. · 

O projecto provê a essa situaQão de dot.ls No::; E:Jta.dos Unidos o go,r.erno agiu me-· 
modos: primeiro, pela estabilid"ade relativa., l~or: creou c~r&u.s t~dustrlé.1.s· directamente, 
pelo prazo ·certo que dá pal'a a elevaçã,J d~1 ~rt,recen 1C;?-lbHS ca.pHa. .!S por ~mpr.~stimó a 
tarifas, uma vez concedida;· segundo, peh JUros. medlcos .e ~té mesmo, ao principio, 
·concessão de elevações condiciont~(:ls. Quando sem JUro al~um. ~Pa o qu~ nós pod1a.mos fa· 
um grupo de in'lus&riaes sinta que é possJvel zar paz•a a mdustt•la. de obJecto:S ue borracha 
crear no p:LiZ uma in~us~ria novel, póde, 008 e tal vez ~a.:a: outras. . 
termos do at•t. do pl'OJec'to, pedir ao G;JVerno . Cum~riJ altás. notar que . esses m1lag1;es de 
que expeça. o deoretG declarando desde lo"o mJ.u,;trms m:ead .. ~s por uma alteração de ta
que fica concedidn a, .elevação assim que o·· xas se realizaram em uma epoca rle a~tun 
interessados provem tCL•, dentro do p1•azo u~ d.tncla: de Cli.pita.es e d·Jrelati va est,abilidade 
seis mezes, o capltal e os appa1•elhos precl~os. de ta.r1~ag. Mas com o noss~ estado !lnanceiro 
Esse decreto valerá. po1• uma carta de credito. e. as .. p1ruetas orç<.t.~onta.r~as n.> gonero da 

:~~ · uma promes:;a formal: torna i nu til a. ex· que .. zemoJ c_om .a mdustt'Ja. dos ml.lveis cur· 
':~iiição de out1•o aeto. Ba.stat•á. que u. demons- vados, bern dtfilctl será. tJUB a.lguem se arris· 
tração seja. apresentada. e a elevação ontra1•â quj a qualq~er creação, fundado apeaas · em 
. e~ vigo!. ~· d.e esperar que dea,nte disso se U 1 ~,a ulevu.çao trans~ &o ria. 
VeJam mst1tmr niuitas industría:l DO\'as, ,Ent;.etanto, ~ p.roJeoto do orador, no séu 
porque lhes se1•á fa.cil obterem capital. ai.t. <.>.", permltfio ess~s crea.çoes. Mas per-

• . _ . mt.tte·as sem o·menoi' mconveuiente para o 
. Cumpre a~v~rt1r que a con~cs~ao deses pa.1z o cJm toda a .garantüt para os capita-
decl,'etos condtciOnaes tlca a aL'bitt•Lo do go· listas. · ·· 
vern~: a elle com~~ltiL•á examinar HÍ a. in· Ha, por ultimo, uma considee:.\ção. Quando 
dustrz~ que se quer funda~ merece n:nimacão. appa.r·eceu o p.t•ojeclio do illustre DO!JULado 

·E. ~~mo a sua prefeL'oqcta. 4ovo li.". ás que mineir-o o 81• •. Joãu Luiz Alvas. alguns di lo
utzllzem algum~ ma~erw, pl'tmo. n~c!o.nal, é mata~ estrangeiro:~ protast~~tr•a.m coott·a. efle. 
de crêr que pata ah1 se volte a lDlCla&iV&J. Foi~ pul'a o simplesmonto, uma 1osolencia. 
p_artic.ular. . . . . quando o_projecto nada mais ttve~se em s:~u 
. PeSISot~s competentes, a quem o ora.dor ta.vor sina.> isso, por sl só is:;o ba.sta.ria. para 

mo~rou o proJecto fizet·a~·lhe urna obsar- reeommendit.l·o á atteoc;ão e. quadt que se po· 
yaçao. de ordem ftel'a.L: ~wser~m lhe q~e ttoria. dizer, ao cu.rlnh.., da. Ca.ma.r-a. 
e~le ttnha. a preteaçao de 1mpeti1r o. soJfrt- Ma~, deixartdo da bdo o imperti.nenta dcsa
mento .~u pelo m~nus. o. constr·;tngtment~, fôro J.osses diplomata:;, ha con:uderacões do 
que s~mpre . o proGecclontsm~ tra~ nos pt'l·, JUsta Cl)rtezía, de boa poiiticu. tuternacional 
melros tempos, ma.s que depo_u~ é 1tr.rga.mento 1 a q~e é li~rto a.ttender. Alterando as tarifa.8 
compensado, aqu1 o a.Ill, o..o sabor de pequeninas l'oclama.,· 
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· ções, de allegações mais . ou me~os impos
síveis de serem demon:stradas, nos teremo• 
fm•çosamente de ferir desigualmente os in
teeesses de varias paiies que comnosco nego

. ciam- e de fe1•ir, sem que dles possam des-
cobrir a razão exacta do nosso procedimento. 
Podem acreditar, com certa appa.rencja de 
justiça; que são simples caprich?s, ou,, entãu. 
que ha do no;:;sa. pat•te propos1to mao a. re· 
speito delle.s. : . 

Sem duvida nós temos pleno <hrerto d.o 
usar, quer desse, quer 1le outros capricbos. 
Mas quem faz o qu~ quet•, soifre o que 
n~o . quer. 

.Dea.nte de uma .. UOl'mu,; urna reg-nt, um 
preceito nítido a cla.ro, não. ~~we~ia, direito 
a. reclamações nem a l'üCI'Jrumaçoes : tuüo 
0stal'ia exnUcado. 

E' isto o ·quo o orll.doi• vem n,presenr.u.r : -
uma. régra ·. · Tor11a :t. rcp9tU-o!. porquo !ho 
parece quo o q.uo se tem fmto l'lao pcquen(l,s 
providencias ésporadicas, avulsas ; embora 
tenham u. fórmalegislativa, não são do facto 
leis- isto é, não constituem normas, pr•iu-
cipios, reg1•as goraes. -· .. . . 

O oPa.dor ao tcrmina.rHembl'a o que ouviu 
qu1nrlo ha rUas ot•ava o S1•. Da .. dd Campista. 
.fJ o:rque, com a sua. deliciosa ~er~e, tratando 
perlt:Ht~iu , ~nGH do a.s.:;umpGu. trat.endu argu
mentus victoriosos, cJllvencen ~Lo e persua. 
clindo, elle não juhrava. necos :'.i l~I·io dar u~ u.t' 
t1•agico ou pedantesco ás smts as.severaçocs, 
houve,quem · o cham~lsse, O!U aparte - um 
f<)lhetinista. 

Termo de desdom ..• 
PM•a o Sr. David C:.tmpi:.ta foi, <Hr~l'o!:anto, 

soberanamente mju:sto. T_ratanU.u-so, l~Jl:érn, 
·do orador que ê; p1'r officw, um fullwtmtsta, 
quo irnmenso dusdum não pódo moJ.•ecoL' o seu 
trabalho ! (Não apoiados.) 

Em todo caso ahi fica u. tent11tiva. Digam 
outros o que oUa vale. t(1UúitG bem, m~tilo 
. bem.) 

. O Sr. P re~i<leDii.te '_O pl'ojecto 
fica soln·e a. mesa atéultéi'ior delibm•ação. 

Fica iO'ualmente sobr·e a mo'3.t a,té ulte
rior deiiberação um pl'Ojecto o1ferecido pelo 
Sl'• Joaquim P1res. · 

Vem á Mesa.. é lida o enviada á Commissii(l 
de Constit-uição, Legislaçilo . c Justiç!_t a ~e· 
guinto 

INDICAÇÃO 

Indico que a. Commissiio do Constituição, 
Legislação e Justiça examine ~i o Convenio 
de Madrid, approvu.do pela lei n. 376, . de 30 
do julho do 1896, pL·ecísa de algum act~ de 
natureza legislativa para ser bem e dev1da-

. ~ente executado. 
Sala das se~sões, 24 de setembro de 1904. 

- Medeiros e Albu(lteerque, 

O §r.Germanoiiassloehe~(·) 
- Sr. Presidente, dentro de alguns mo meu
tos a Camara recomeçarâ a votação das 
emendas clo prQjecto que estabelece a vacci
,nação compulsoria, e é muito D_!J..tm•al que a 
lucta que acompanha esta votaçao se prolon
gue, so repita com o mesmo ardor dos dous 
dias precedentes. Nom ha mo~ivo qu~ po~sa 
influir no mell espírito, e crew qu~ nao lU
tluir<i no e.~pirito dog outros Deputados q_ ue 
omba.tem o projocto e discutem as emendas 

encaminhando a votação, para persistirmos 
no proposito em que estamos de mostrar o 
mosmo ardor pelo assmnpto e interesse que 
nos . ;uJima.w . 

EntrGta,uto, eom geavo iujustiça para nôs, · 
não tem fal~n. do quem attribua esta con
ducta ao propo3ito clr~ obstr~ír a votação~ 
dwgauflo-so <LO extremo de d1zer que esta
mos f<~lsct~.ndo o regímen e .desmoralizando 
po ;· t\Omplcto n.s Instituições em quo vi
vemos. 

De lu~1gn. dat;t tenho constantemente .ma
nife:::r,ado o modo pelo qual enca.L'O o regtmen 
polit.ico do minha Patria. Eu quizol'a, com 
e:treito, que entre nós _prevalecesse o sys
tema seguido na Amertca do Nm'te; onde 
o tcába.lho pa.rlamemar é propriamente. di
ri.;ido pelas com missões. 

As discussõe::s <~lll nuuca compromettem a 
m<.trclla uos. ncgocios pubHcJ.s. ; ; 

O nosso paiz l'esen te-so amda dos VlCIOS 
úo pu.rlamenta.l'ismo condemnado pela grande 
maioria dos bra.zileiros, parlamentarismo que 
nunca so1·â re:m:scitado, pelo menos. pelo 
voto ela I'naioria dos membros desta Casa. 
~o nosso p:.dz ainda as discussões algumas 
vozes se tornam pol' tal fórma. longas que, 
com otfeito, embaraçam a marcha. dos as
sumptos mtüs sél'ios, dos quaes muitas vezes 
dcponrla a soltwão do grandes questões in
ternas • 

Ora, na situação em quo nós nos encon· 
Gramos, sou de parecer• que, si á maioriad.a. 
ca.mara, que impõe, quo é. se~hora da. Sl
tuação se aflr.rura que a mmor1a obstrua a 
~assaa~m do projecto, está · em suas m?\.os a 

me:Hda regimentu.l de pedir que seja.~ decla
radas p,·ejudícad~s as emendas, e as.s1~ ter
minará. e.;te inCidente, que, na. op1mao de 
ss. E~x .• compromette sêl'iamente a. marcha 
do projocto. 

Fu.llo c; m sinceridade tal que, sl me 
acbass3 ao lado da mu.io1•ia, entendende quo 
a Ralvação <le;:~te pa.iz de.L?end~ da d~creta.cão 
du. vaccinação e. l'evn.ccmaçao obrigatorul.s, 
cu não teria. o mínimo escrupulo em p1•oce• 
deL' por tal fó1•ma, po1•quamo obedeceria, 
nesse caso, aos mesmos !Sentimentos de con .. 

.. (.~) .Esto diSCUl'SO não foi roYit;to rwlo Ol'll.dor, 
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vicção sincera e elevada éom quo combato 
. 6 projiJctopor todos os meios. 

0 SR. PEREIRA LIMA-E' contrn. expressa 
determi(!açã.o do Regimento. 

0 SR.· ·GERMANO HASSLOCIIER-Tanto não é 
que Y. Ex. e a maioria teem tolerado que 
continuemos a discutir. Nôssó estamos dis
cutindo.e encaminhando as votações, porque 
a mri.ioria da Casa e o_ Regimento até hoje 
uao impediram. 

0 SR. PEREIRA LIM.A!-E' devido ao re
. speito que o Presidente .da Camara tem á 
liberdade da t1•ibuna, o que é louvavol. 

0 SR. 'GERMANO HASSLOCl:IElt-Por isso não 
póde haver motivo de censura áqualles que 
apenas lançam mão. dessa faculdade Í[lhe
rente. ao. regimen politico que . adoptamos, 
notando-se que não haveria liberdade pos· 
tergada, nem fi•anqueza de di~cussão. com
promettida si, porventura, a maioria lan· 
çasse mão do recurso. · . 

O ;SR. CALOGERAS-A opinião de V. Ex. 
:é 9:ue .é regimental a medida~ 
< :.~O·SR. GERMANO HASSLOCHER-Pois não, 

.:.:com- a differença quo nós não vivemos aqui 
·~um dia só, nem as questões que surgem 

0 SR. CALOGERAS - V. Ex~ illudiu a 
questão. Isto· é um novo debate de que o 
o Regimento não cogita.. {Ha outros apartes~) 

0 SR •. GERMANO HASSLOCHER-Discutir é 
um direito, e o sentimento que nos anima 
·é illustra.r o debate. 

UM Sn. DEl"UTAno-0 debàte está. · encer
rado. (Ha outros apartes.r 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER~Vou mostl!ar 
que VV. EEx. precipitam os argumentos, 
antes do eu dizer o que sinto e penso que .é 
verdadeiro. (Apartes.) O Regimento permitte 
encaminhar a votaçã.o, e encaminha1• en
tende o meu · illustre collega que não é 
diséutir o assumpto. (Apàrtes.} Eu quizera. 
que fosso definido com clareza. o que é enca· 
minhat• votação, em breves palavras. 

Parece-mo que encaminhar a votação é 
esclarecer '" casa . sobre o assumpto em vo
t(lção1 ,é pôr em evidencia. o objectivo do ar
tigo ou. da emenda que· vao ser votada, é 
deixar bem claro o pensamento da. Cama.ra. 
dos Deputados sobre o assumpto ou sobre a.s 
consequenciás da vot&çio. Não é a discussã.o 
ampla, primitiva . 

Mas nos nossos ha.bitos já se intro~tiziu 
como . a mais importante de todas as dis· 
cussões o encaminhamento da. votação. 
(Apoiados.) 

·são deftnUivas e . unicas ; .pelo contrario. 
,:HoJe~- somos minoria, amanhã poderemos ser 
màioria. • 

.. . oom sinceridade declaro: eu quizera. que Assim, nós vimos dentro desta Casa um 
.n · 11.· d ·t d · · projecto de lei que crea.va um privilegio 
ucasse rma 0 0 pt•eoel 0 e que u. ma.torm, para. o commercio do cartões .posiaest que 
tem o direito de encerrar a discussão; qui- havia transitado sem um só discurso ·fot• 

·. zera. isto, mas por fórma. positiva, eloquen-
te, por ·votaçã.o nominal, de modo· que 0 tres discussões, cabir no momento doeis vo 

: compromisso toma.do por cada um :fosse um da votação, sendo encaminhada esta no seu 
_compromisso do honra, que pudesse amanhã. uUimo instante, quando o projecto ia, ser 
ser invocado e não servisse só para. um mo· convertido e~ lei. . _ 

. ·manto, para. dada questão, em que a maioria Ot•a, encamtnhar a votaQao nesse momento, 
:se aproveitasse de sua. força.. . · para que~ .Pa~a sal~entar-se bem que o pl·o-

Nã.o • queria firmar o precedent!l. (Apartes.) Jecto sup_yrimla a hberda~e de comme:tcia.r 
. Entretanto,. discutindo na hora da vota· em cart.oes ~ostaes, que 1sto é desfalca.r a. 
ção,a.s· emendas. usamos de uma faculdade renda. da. Umao em grande somma. 
·que nos é conc~dida, da. qual não abusamos, .A Camara, orientada neste sentido, voltou 

r mas ·usamos apenas. porque o crítorio que prçHnptamente atrás ·e deixou dQ ap{)rova.r 
. nos guia. é este : um projecto, ainda depois em 3a. discussão o projecto, que hav1a sido 
de uma terceira discussão, pot•que é . princi- · appro.vado em. duas discussões anteriores. 
pio· estabelecido entt'e nós que as discussões 
podem perfeitamente moditl.car a opinião da 01•a., não foi pl'opria.mente uma. discussão 

:maioria.·, póde conter pontos de vista sobre que travou-se em torno do projecto. . 
os qua.es não tenha sido enc:xrado durante as Mas 13ncaminha.ndo-se a votação, . salien· 
discussões .e que, lembrados no momento da tando com clareza os pontos importantes que 
votaoã.o, podem modificar a o~inião da Ca· o projecto visava., a Camara. ca.hlu em si, 
, ma.ra. srassim nã.o tosse, si as discussões não rettectiu e, derrubou o projecto nesta hora. 
. tivessem por fim illustrar o debate e intluir solemne. 
·poderosamente nas decisões a tomar, não ha· E' exactamenta o quo acontece com a ·vo
. veria necessidade de submette1• a duas e tres tação dos artigos referentes á, Ta.ccina.ção 
discussões os projectos, bastando apresentar obrigatoria. 
os _pareceres áas Commissões pa'1·a. serem vo· Entreta.nto, a. Co1nmiss!o opl.qou pela re• 
t~dos~l . . jeição de todas a.s 9-UlOlld~s. 
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A Com missão natm•a.lmente meditou, pas- o Sa. \VENCESLAU Bn.Az_::v. Ex. falla em 
sou em revista. mf artigos mil po1• um e foi seu nome on em nome do todos1 
de pa.r0cer que todos elles.fossem l'ejeita.dos. 0 Sn.. GimM.A.NO .HAs;mocmm _ Fallo em 

Eu nã.o acharia. nerrbuma violencia, 11cm meu · nomo. 
mesmo uma infraccão das normas repuull - · 
canas, siesto parecer, opinando pela rejeição O Sa. \Vr;xcgsr"Au BRAZ - Nossas .• • 
em massa de tolas as omendas, fosso vot::do O -sa. GJmMANO HASSLocn ER - A pala. vra 
pela Camat•a. · · · 1io;sos emproguei-a como ordloa.riamente:se 

A Camara podia vo-tar este parecer e des- costuma. empregar, quando se falla para o. 
tacar uma ou mais · emenda':! para a votação publico. Não é clue eu pretend.'a fallat• no 
especial. nome de quem quer que seja, pois que cada 

Tudo isto depende exclusivamente da von- um de nós, neste as3umpto, m~ manifesta. de 
tade da maioria. . accordo eom o seu. modo individual de peu-

Como vê, Y. Ex·:-;, Sr. Presidente, com sar •.• 
·maior sinceridade ningueiJ1 póde fall::tl'. O Sn. BRrcro Fu.no - Apoiado. 

Eu, portd.nto, declaro: continuo ~ discutir 0 Sn.. GERMANO l-IASSI.OCUER-. ~. nao ha·· 
na hora. da vota.ção as emendas, entendendo 
que, assim procedendo, não estou a violar 0 vendo da nossa parte o menor accor<lo quando 
Regimento, não <'stou a obstruir, porque procurarnôs orientar a discussão. 

· contra isto tem uma arma a maioria, arma O Sn. BRICW FrLno - Muito bem; pel;-
. tanto mais legitima quanto seria ella um feitamente. 
recurso normal para os abusos daquelles d 
flue, porventura em mino1•ia, quizcssem con- O .Sa. GERMANO HASSLOCIIER - Ca. a. um 
stitair uma especie d. 0 travado!•. de nós, emittindo a sua opinião, fal-o de 

accordo com o seu modo de entende1•, espe-
0 SR.HENR~QUE BORGES- Qual a arma~ rando convenc.m• os adversarios das suas 
OSR. GERMANO HASSLOCHER _Era esta.: idéas, isto é, os que votam pela vaecinação .. 

impedir a rejeição em globo das emendas. obrigatoria, muitos dos quaes doseja1•iam que 
Eu deixo isto bm assignalado porque não esse pro,iecto não passass3 o que, entretanto, 
t d t votam por elle attendendo a serviços de ou-

pro en o nunca p~J,ssar ues a. Casa. como cam· .tra. natureza.; julgam p[•eferivel prestar ao 
pelo das obstrucÇ(ies. .Governo apoio neste projecto, a deixai' con-

Nio tenho iriieJi!sse algllm em obstt•uir a tinua.r o povo a set• victima dessa enfer .. 
marcha do . projeato ; tenho, entretanto, midade. . 
grande interesse em manifestar a todo o mo- Era. essa, St•. Presidente, a explic11ção quo 
monto o a. toda hora a profunda convicção eu tinha de da.t•, desejando salientu.r a no• 
'com. qne def11ndo todas n.~ idéas, o ardor de nhumn. combinação o~istente entra nós ou· 
que me sinto possuidooom re.la.Qio a oste pt'O· tros opposiclonistas do projocto. (Muito bem; 
~to sobre vaeoinaoão obrlgatorla, qnc can • muito IJom • ) 
sidero um grande attentado, mns que tt Comparoaom m:\IS 08 Srs. Am'ollo Amo· 
mn.loria con~ldera uma. cousa. multo justa, l'im, Hosanna.h do Ollveh•a., Pn.ssos Miranda, 
uma medida de salvaQllo pnbllca._.: Artbur Lomos, Ca.rlo:i do Novaes, Rogerio de 

Tão sinceros são os intuitos da maioria. Mh•a.nda, Indio do Brazil, Christino Cruz, 
quanto os meus. Eu acato e respeito o voto Raymundo At•thur, Anizio do Abreu, ,João 
que '(De esmaga., assim como ss. EEx• devem Ga.yoso, Bezerril Fontenelle, Virgilio Brigido, 
acatar e respeitar as opiniões que cmitto. Thomaz Cavalcanti, Francisco Sá, .Frederico 

t t d Borges, João Lopes, GonQalo Souto, Eloy do 
0 .Snd~ PRESIDEN~;_Es .á. ermina a a, hora. Souza., Fonseca o St[va, T1•inda.de, Abion Mi

destma. a ao expe tento , mas. V· Ex· tem lanez, lzidro Lei tê, Allonso Costa, Celso de 
um quarto de hora de toleranc1a. Souza, Pereira de Lyra, João Vieira., Mala

O Sa. GERMANO HA.SSLOOHER-Vouconcluir;· quias Gonçalves, Esmez>aldi_no Bandeira, Mo
não usarei do quarto de hora. de tolerancia. reiro. Alves, Esta.cio Coimbra, Pedro Pel'· 

Assignalo, portanto, isto : a maioria da nambuco, Elpidio Figueiredo, Angelo Neto, 
Camara. é que menos razão tem para cba.- Castro Robollo, Tosta, Felix Gaspat•, Eugenio 
mar-nos de obstruccionistas, porquanto, si Tourinho, Satyro Dias, Augusto da . Freitas, 
nós discutimos a.s emendas por . occa.sião da EduarJo Ramos, José Monjardim, Oaldiuo 
votação; é. com seu assentimento pelo menos Lol•,,to, Hereclia de Sá, Mello .Mattos, Nelson 
tacito, ou com o favor quo nos faz de consen· de Vasconcellos, Bulhões ~arcial, Sá Frelre, 

· 'tlr que diacutamos,que nós nos preva.leca,mos Amorico de Albuquerque, João Baptista./ Be· 
tli!!so pat•a vir defender as nossas idé~'s com lisal'io do Souza, Laurindo Pitto., Henrique 
toda' sinceridade. Borges, Crnvollo Cavalcant,i, Pn.ulino · de 
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Souza, Gastão da Cunha, Carlos Peixoto Fi- i extensiva aos alferes em coro.missão que se 
lho, Ribeil'O Junqueira., Antero Botelhu, La.- 1 diStinguiram por netos de hr<tYura. 
m.ot:I_l~er G~dof:·.edo, Sa~ino Barroso, OJy_n~ho I Art. _2.o Revogam-se as disposições em.-
Rib .. ,uo, Olaga.no Macwl, Rodolpho f: an:ao, l contt• ·:~.rto · 

- Galeão Oarvalhal, Herna.rüo à o Campo:-!, l - ' ~ - · . _ 
Valofs- de . Castro Rebow,as de Cat;valho .l Sala rias sossocg, 2·i do s;temhl'u de 1904. 
Arnolpbõ Azevedo: Josê Lobo, Leite de Souza: \-:-·Joaquim Pi1~es .-A' Commi::;&ão do Ma.
Ca~dido ~o~rigues,- ?-.5ldolpho Miranda, J~~t- i rmha e Guerra. 
qu1m Te1xe1ra .Brantlao, Berna1·Jo Antomo, 1 N 201 1904 
Costa. Netto, Aquino Ribeiro, BenoLlicto do J • -

Souza, Lind.olpho . Serra, Abdon Ru.ptista., I Regu-la a p1·ole~çcio à industria nacional 
Soa.res . dos Santos, Victorino Monteieo o 1 
Diogo Fortuna. .· 1 O CongL'esso Nacional decretn.: 

Deixa.m·de compar·c::ler com causa partici·j t _o Q • : -. · 
pad.a os Srs. Paula Guimarães, S:l Peixotu, . Ar · l. · .. emprc. que um<t. I,ndustr~a. nn.-
]~i:léas M:1.riins, l~aymundo Ncry. ~~ntonio c~onal pud~t·. pro~a1 , que .se. n~aa habtlltad~ 
Ba,stos, José Ensebw, Guedellm MouP<.to, Pe- J>tl:rn. supprn o mercrtd_o br ~~Jlmro com <leter
raira Reis, Paula 0 sii v~~. Jo,;é Marcellino, mt~~dr) gone~o rle pl·.oduc?ao, o ?~vern.c~~}e· 
Arthur Orlando, Epaminondas Gracintlo Fe- vala d~ 50 Yo ~s t~xas ,dun.nen.<ls.en.,lclas 
li~bello Freire, Le~vigildo Filgueiras, vc'rgne Pl~! a, a :mport.a<.mo, .d?s . g,;nerocl bimila.res de 
de Abreu, Tolentmo dos Santos, Ma.rcoi.ino PI odncçao estra.ngeira. . · 
Móura~ Irineu Machado, Fidelis Alves. Be· Art. ·2. 0 A demon~traçãose con:)idera feita, 
zamat, Julio Santos, João Luiz, Penid.J Filho, desde QU<:l os industriaes que se dü•igiremao 
Francisco Bernardino, · Bueno de :I.:) a. i V<\· Leo- Governo provem que possuem eU'ectiva
nel Filho, Antonio Z·lcfl..I'hs, Manoel Fdtg-on- mente os mecanismos, Pl'Opfiedr:des e ca
cio, . Lindolpho Caetano, Padua_ Rez<mdo, pit~e~ n~eessarioll p~t>a _a acquisição da ma· 
Jesumo Cardoso, Domingues deCast1·o F1•an- tena pnma e fabt·rcaç(!.o do producto, um 
ciscoRomeiro, Fernando Prestes, Alv'aro de quantidade igual á média da irpportação 
Cà.rvalho, Azevedo Marques, Cnndido de annuul. no ultimo quinq~er~nio. . 
A,breu, Luiz Gu; ~l!>erto, Angelo Pinheiro, . Art. 3. 0 P~ra a_ob~ençao jdo favm> de ~ue 
James Darcy, .Cassw.no rio Nascimento Ves- trata. r.sta lei, é Indispeu~avel que os m
pasiaoo de AlbuquePque e Campos oa~·tíer. dustriaes c~colham um ren're.•entante iJoneo 

"' E sem causa os Srs. Cunha Machado, Sorw quesepo:;sa dirigit· ao GÓverno o com elle 
gio Saboya, Walfi•cclo Leal, Ray,.nundo de tratal'. . , 
Miranda, Oliveira Vallntião, Bulcão Vianna, Art. '1. ~ Instr~ída. a petiç~o do represen
Oscar Godoy, Augusto uo Vasconcello . .; Er'ico tant \dos IIJdus~t·racs com os ck·cumentos de 
Coelb.o, José Bonifa.cio~ Astolpho 'outra, q!ta tru.ta o art .. 2 ·, o Governo fará imme· 
Adalberto Ferraz, Bet'na.rdes de Faria C:t· d1atamentc publicar o decr0to · elevandu pro· 
millo Soares Filbo, CM•vn.lho B1•it.to Ca~nillo porcionalmente de mais 50 % as pautas adua
Pra.tes, Costa, .Junior, Am~r·al Ccs:;.r·, r•'ran· noir;.ts o mdgindo dentro do prazo de dez 
cisco Malta, Rivadavia. Cot'l'<~ia., Domingos <lin;::~ a c:wç:ão em tlí1.helro,. ou apolices fo· 
Mascarenhas o Alf'rcdo \'areia. deracs, rto nm1t sommn, r.qmva.lentc o. 5°/o 

do j_mpMton.noqai lb~dio do irnpor·tação no 
ultimo quiríqucnnio. Quínzt) día,s depoi8 dA . 

·publicado o decreto, en t.1•ará. elle em pleno 
vigor, r,i a, .. cauçã,o tiver :-;ido fclitu,. Descle, 
pJrtanto, que o eyndícato a deposite, fará 
publicai• o recibo no Dicwio Offlcial e · em; 
pelo monos, tú~s outros jorna.es da Capital 
Federal. 

ORDEM DO DIA. 

O fiib ... Prei!ticlente- A Bata, da. 
porta accusa. a p1•eseuça de 12 Srs. Depu· 
tados. Ha numero para as votações. Convido 
aos Srs. Deput~dos t\ occupal'em os seus 
Iogares. · . 

São I.idos e julgados objecl;o do deliberação 
os segmntes 

Pt~r ; ~gr<1pbo unico. A caução se consi· 
del'a sempre fornecida. palo3 industria.es que 

PROJECToS fizeram a petição, D<t pwporção do capital 
N. 200-1904 social de carta. um dellos. . 

Torn_a extensiva aos alferes em commisstto', Art. ~.o. Si algum grupo de industríaes 
__ q_ue _se distinguiram por actos de bravura, se constituir faltando-lhe parte _do capital, 

ou em dinheiro, ou em machina.s e outris 
a er.ccepçao firmada pelo a?·t. fo do decreto meiosrle producção, ê licito ao Governo, os 
n. 981., de 7 de !aneiro de 1908 assim julgar CIJUVCníente, oxpedír o dec~eto 
O Cc:mgresso Na.cumal decreta. : do quo tr ..1.ta o artigo antt1rior, tornando a. 

. Art. 1. 0 A exceJ>çâo firmada pelo art. 1° j elevação da~ tar'ifas cvndicional, caso ·os 

.., tlecreto ·n. 981, âe 7 de ,janeiro de 1903, é industriaes, dentro do pr~zo ma.:dmo inil.Jt'O· 
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roga:vcl do seis tnezes, most1·em que já pos- ·. fas, de poreentagem i~ual á diminuição quo 
suem e estão no Br ,zil assenratLus e em cun-ln'L médza dos .!Ou;; ultimos.annos~em com~a
diçõe.:: de funccionm· as machinn,s, motores o ração com a. media. do q~nnquem~ anter1o1• 
apparelllos necess11rios, para a pro~lucçã.o á pro~ocção, ti'yer iado 11 1mportaça.o da mer~ 
exigida no art. 2°. A elevação . do . tw1fas so cador1a. protogul:1. 
torua:á então .e.:trectiva q~in~e dias ~epois de _ Art. 1-l. Revogam-se as disposições _~m 
ter s1do publiCada no ihar~? Offic~al a de- contrario. _ J.11edei1·os e Albuquerque A com
mun~tr_ação .d~ que O syndtcato prefdZ tiS missão de tarifas . 
cond1çoes exigidas e n.s marcadas no a1•t. 4°. 

Art. 6, o E' indispensavel para a - vali· 
vade dos decretos <le que tratam os arts. 4° 
e 5°, que, até cinco ühts antt'S de se tornar 
effeetiva. a elevação de .tarifas, os indus
triaes façam publi'car no. Diario. Official a 
lista cxacta. das suas propriedades, motores, 
meóanismos, appai•elht.'S, otc., com .o nome 
dos seus autores, sua força, sua Mpacidade 
de pruducção, etc . 

. Af't. 7. o Si durante . o prazo de cinco annos 
alguma alteraçfio para menos, em virtude 
de lei, tratado ou accôrdo commercia.l for 
feita. sobre o genero protegido, os indus
triaes que tiverem. obtido a elevação tBem 
direito a ser indemnizados . . 

Art. 8. 0 A industria, protegida deve, a 
p;1.rtir do .segundo anno da decretação ~os 
favores desta lei, provar que a producçao, 
no conjuncto dos estabelecimentos dus in
dusti'i:·.t.es que rcquel'Cl'am o favor- pl'udu
ccãu o:fl'ectivamente vendida-foi pelo mr:~nos 
igual á quantidade mí'·dia annui1l impol'
tad~ no quinquennio anteriot• · á deci·eta.çã:<>. 

Paragrapllo unico. Para e:;sa pJ.•ova é lU· 
disyensavol ap,.esontar documentos !lo que 
foram pagos impostos do .. consum9 equiva· 
lentes á quan ~.itlade de que trata o at•t. 2° e 
cópia oxacta da p<u·te de escripliura.cão dos 
ostabelocimentoH referente r..s vendas effo· 
ctuadaos. A escdptnmcã.o delles é, alitts, em 
c1ualquet• tempo, n,cces~i vnl ;i, íhwa.liza.ção elo 
Gover·no. .. . . . . 

At•t; . ga. O Thesom·n Na.cton tl pagat'a a. 
qUem fize1• a. prova da falsidade de qualt1uer 
das declarações de que ti·atam ós art::s . . 2°, 
6o e b0

, a. importa.ncía. de 75 1'/o dn. caução do 
Inllnstrü~l que nouver }Jroduzido a ·declara
ção falsa. Os restautcs .25 °/o ficarão pa1•a o 
'!'besouro. . . 

Paragrapho unico. No caso previsto neste 
artigo, o Governo communicará o facto ao 
representante dos indusLriaes. para qu~ 
dentro do prazo rnaxirno, absolutamentJ im
prorogavel, de tres mezes seja reposta a 
parte da. cau(;ão necessaria e ·completadas 
as obl'igações 1ogaos. 
: At•t. lO. TcrllJinado o primeiro p1•azo de 

cinco annos, si os industriaes, além de fa· 
zerem a prova de que trata o art. 8°, pl'O· 
varem tambem que a importação do genero 
protegido baixou, em proporçi1o não infe:ior 
á 50 °/o sor·lhes-ha. cvnceoida nova garantia 
porcinco·annos, com uma· elevação d~ tari-

N. 202-l90ti 

Altera d pat•le elo § 2° do m·t. 3°, capitulo li, 
ela lei n, 641, de 14 de novemb1·o de 1.899, 
1·elativa a aguàs denorn.inadas-syphão ou 
soda-e ás minm·aes m·tificiaes 

O Congresso Nacional decreta: . 
A parte elo § 2° do art. 3°, capitulo !I, da 

lei n. 641, de 14 de novembro de 1899, rela
tiva a a.ouas denominadas «syphão» ou 
«soda.», e ás mineraos artifi.ciaes, tlca assim 
alterada: 

Aguas denominadas-syphão 
ou soda: 

Por litro .................• 
Pol• .garraf::t .............. . 
Por meia garrafa .........• 

Aguu.s mtnera.es artiticiaes ga.
zozas ou não: 

·Por litro ...............• · .• 
P.or· garcafa ..............• 

$180 
$120 
$060 

$300 
$200 

Por meia garrafa ou sua 
fracção. .. . .. . .. . . .. . . . . $100 

Sala das sessões, 24 d..: setembro de 1904. 
-R. Saldanha,-Jotfo Luiz Alves.-Prisco 
Pm·aizo. -- Pinto Dantas.- Jlf.elto_ Jlf.attos.-
1'eiroei1'a B1·roulao. -A' Cornmissao do Ta-
rifas. . _ 

E' 11nnunciatla, n. eon ! in u:tçrí.o ela . · votaçao 
das emendas ao projecl;o n. 1~1, deste anno, 
do Senado, ·tornamlo obrigatorias em ~oda _a. 
.ttepubJi<ca a . vaccinaçãu e reva.ccmaçao 
cont.r·a, a v:triola (2o. dí.scuss~o)~ · . 

F:' annnnetada a votaçao lla. segumto 
emenda sob n •.. 9, do Sr. Barbosa Lim~: 

(.Lettra b) Em vez de-sete annos-drga-se: 
clez annos. » 

Em seguidi1 é posta. a votos e - rejeitada a 
raferid~t emenda sob n. 9, por 90 votos contra. 
16; total, 106. _ . 

E' annunciada a votaçao da segumte 
nmend~" sob n. lO, do Sr. Barbosa Lima: . 

"Suppl'lmam-se as palav!'as: e será repehda 
por septennios. » · 

o sr. Ba1.·bosa Lim.a. ~ Peço a 
palavra. pela ordem. -

o Sr. Presidente - A Mesa. to1lla.. 
a liberdade de chamar a, attenção de V. Ex. 
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:prLl'a -l 'quo:sc uclia; · ~xprcsso no arL208, .bto ·da; lJOr ~eptcnuiOS»,a enien;jaffianla oiD.ittir': 
·. é,·cjtiCHfuem US<1 . d i~ pahwra. _pcb otiJom deve ~«e será repetida pJr s~ptennios». · · ··· 

~ sé Hrui.tti.t• a ·urc-vos ~xplicaçõt:3 sobre o us- De facto, a disposição da lettra. b torna i ri-
.. sl.lmpto. ·. ~.· ·. ·· · · : · · <lefiniqa a. rovaccioação; está. sem limite; de · 

Tei'11 a. :p~~lé~Ú:l. o. nohro ~)oputa.uo~ - 1lc sete em sete annos, o iniivülu() tem de 
solf.cer uina nova vaccinação: att) . quando · ~ . 

O ~-.... ;. D$'l.rbos.rt :l ... hna (J!cla ot~ até os 42 annos ?- até o3.ü0, até os 90 ~ até ·a 
dem) (·}-Sr. P1·csidente, não me anima oit- idade do venerando Sr. Visconde · de · Barba- · 
tro . iptuito, _nã.o _só por obediencia ao Regi- cs:la~(RisofUm ancião nestas condiçoesterâ 
m~!lto, m(ls.tambem por sincera. homenagem de ser ainda revaecinado ~O pl'ojectonão diz. 
a V. Ex.,_ a quem muito de COl'ação pr~so. Ora, basta que se diga: «A revaccillação 

O SR. ·pRESIDENTE-:-Muito obrigado. . terá loga1• sete annos aJ:ós a vaccinação». · . 
o ·sn./ BARBosA. . L . . nu_ Não quel'O fallar Assim, feita a. vaccinação, sete . annos do;. 
I d 

pois terá logar uma nova vaccinação . e . se 
pe a ·or em, sinão usando daOrnesma faculdade te1•á, conseguido um typo do immunida.de qua 
de qne eo1.n tanta. discrição . usou o Hlus- me parece já sufficiont@ . pat•a. 0 flm que 0 
t.r,~~o,,_D~l?~tado por Minas Geraos, leade>· da Governo tem_ em vista, no seu papel tutelar •. · 
~~l()r~a, . · qu~n~lo, a proposit9 da votação, 
9J~cut!u rnater1a· estranha, traze o do ao c 1- · Ernm estas as palavras q lte entendi deve1• . 
nhe,cilnopto da Camara a opinião do Ministro dizer, sendo tão breve qna.nto ora possi
que .tem do regulument.a1• o pro,jecto. vel,dada a minha tendencia dispersiv~ o ana-

Si cu fical' dentro dos mesmos limites do lytica que me impede do tornar-me tão syn
illnstre lcade1·, ci·eio . c1ue estarei me , ampa- thatico · quanto o Regulamento quer que se,ja 
ra.ndo com -o padroeiro santificado por uma cada. Deputado quenesta. hora. extrema tome 
ma.iol'ia a.bsollitamente insuspeita. . em consideração muitos assumptos aos quaes 

. . · não teve a felicidade de ser respondido, po1~ 
- 'O SR. WENCESLAU BRAZ- Não tratei de o:!casiã.o da discussão n.rnpla. que aqui occor· 
mater~a ést1·anha. reu, a propo. tto <leste malsinado projecto. · 
c.O Sn.. BARDOSA LIMA-Nem de longe estou appendico 'do Codigo de Torturas. -

.censurando a V. Ex.: e.:;tou invocando o seu 
exempló para mo . amparat• . com 0 maior typo O S~ ~ Brloio Filho (pela ot-dem):-
de insuspeição quo é posslvel. Sr. ~res1d~nte,venho tambem fazer algumas 

constderaçoes, de accordo com o ar~. 208 · 
O SR •. WENCESLAU BRAz~Si V •. Ex. invo· do Regimento, no sentido de encaminhar n. 

ca.r o 'meu exemplo, fallará apenas dons ou votação da. disposicão da lettra b do art.20 
tr~s minutos. · do pl'l',jecto. Procurarei ser breve. 

OSR .. BARBOSA LIMA-Ass(m, j;l consegui Hontem a. Cama.ra. r~jeitou a emerida que 
alg\lma oousa: as . b1•eves paf.av1·a.~ são medl- mand.a.va que a. vaccinaQão fosse feita, não 
das po1• esse prazo de tres minutos para de 7em 7 annos, m:1.s de 10 em 10. · . ., 
cada um. : Vc.witlcou~ss que não lutvin. numero e na 

Os. R ..• , .. ,~rENr~EsL· .·u Bt'AZ-F~l.' di's.~". '.s't V. E·.~. votação hoje procedida. em Pl'imeiro Jogar 
rv '"' "' " • ~ ·J" ·' foil'ejeihda n. referida. emenda.. · 

invocar pl'_ecedente abel'to . por mim. · E.sta qt~e vamos votar, parecendo ·. á. . pri· 
O Sa:. BARBOSA . LIMA - .L\gora, !La _uma me1ra v1sta. calcada nos mesmos moldes da 

_6bSOl'V:ação, que do, certo v . . Ex. n.cceitará.: p1•imeira, . é ·muito ditferente, e propõe que 
si, pa:ra se dizer "simploment·J a opinião do seja eliniinada. pa1•te da disposicã.o, á. que· 

· • Ministro, sã.onecessarios tres minutos pa1·a manda repotir a vaccinação por septenilios. 
~e est;tbeloccr a ligação que existe entr~ urJ.a. Sr. Presidente, esb questão tem mais 

· em~_114a qu~ se Yl1e vot~.~,r, 0 pl·ojecto quo ·se importancia. do que parece. · Pensam ·. algnns 
::va!-'· acc~~tar(3butras emendas que estão mais que basta admittir a vaccinação e· uma rn- · 
ud1ante, é 'natural que t.res minutos não vaccin'acão, como já se t.em feito em muitas · 
ba$te.ru. Creio mesmo que o Regimento não nações. ·· · · 
proli~bir~ passar de tres a cinco minutos. . Mas aqui, de accordo com esta. disposição, 

Seja. , porém , como fo1• , mantendo-me o qu:3 vamos ter é a sujeicão .. , primeira . 
dentro do Regimento, quero dizer, a w.ulo inoc~laçãa., por occasião da vaccinaoio; e 

Ao .. -encaminhamento da . votação, que a , depo~~ a outras, . sendo uma em cada se-
·.• .· c~ef!~a. n. lO mlmda. reduzir a lettra b do ptenn10. . . ... 

:-> ~o, ,:onde . sediz;: «Arevaccinação terá.logar- ·Nem·ao :menos ha. uma. h~itaça.o; nem 
, )l~te annos após a vaccinação.e será rep~ti- ao monos se ~anªa que deP,OlS de tres ou · 

'"··· , · · · f!ua.tro re-vaccmaçoes, o pae1ont~ tlque dis· 

~· - · ()'Est~ 4is~u~·so não foi revisto p,el~ oradôr~ p~g~a~o3~ ~~!~~~ revacciriações,. 
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SESSÃO RM 24 nF.. SETRMBRO tm 190-t 

0 SR. PRESIDENTE-V, Ex. est<t discutindo 
a matcria. . 
. O.SR., BRICIO FILUo-N,ão estou, Sr .. ,Prc

Sidente; vou acabal' o encaminhamento • . 
Para. não ficar . assim em meio de Uml 

onuncía.ção, vou resumir min!Ia.s considera-
ç-ã.(s e deixar a.. tribuna. . 
. D.e .modo que~ sr:-. Presidento, dizia eu, o 
md1V1duo tem de ser mdeftnidamente sujeito 
ás inoculações; nem ao menos ha um termo, 
uma parada. ! 

Agora, Sr•. Presidente, que eu estou enéa
. minhando, nã() quero entrar nesta questão 
com a-lar~uez'1_que .a ~a teria. comporta.·. 

Em 3a. d1scussao, srme for permittido, abor
dat•ei o assumpto com . aquella. amplitude 
que o debate deve ter ; por emquanto, antes 
de rleiur. a. teibuna, limito: me a chamar a 
:ittenção da Casa para a gravidade da. me
llida que vae ser submettida á sua consi-
fleração. · 

E' preciso que se saiba, antes de votar 
esta emenda, que o organismo, ao receber a 
inoculação vaccinal, sente um certo abalo· 
elle resiste, luta. com o elemento infecciO: 
nanteque entra e acaba vencando. Agora 
imagine-se esta luta prolongada constante~ 
mente, r·onovada de sete em sete annos, sem 
limite algum ! 

Si o individuo tiver uma existencia. de 50 
annos, será submettido a. sete inoculações e 
si cl!egar a idáde do Visconde de Barbacena 
1erá su bmettido a 14 ! ' 

Ve.ia a Camara, veja V. Ex. a. gravidade 
da medida. que vae ser votada. I A emenda do 
Sr. Barbosa Lima, que tomei sob minhas 
vistas pa.ra encaminba.r, vem evitat• tn.n t.l\S e 
tão l'epetidas inoculações. 

Eram as considerações ct UA tinh::. a. tiltzer 
no sentido de enca.minhat• a. votaç,iio. ( ;rfuito 
bem.) 

·.o Sr. Gea•JDano Ha&slocher 
(pa1··1 encaminhar a -.,otação) (•)- SI.".Prosi· 
de~te, parece-me que a. Cama1•a ·não mediu 
na sua extensão toda a gravidade da medida 
qnc a emenda pretende supprimh•; póde-se 
(\izer quo ~sta obrigação que o proje~to crêa., 
de, U!)1a revaccinação de sete em sete armos 
impot•ta tanto quanto uma verdadeira capitis 
r.liminu_.tio da nossa li herdade. , 

O homem que, de seto em sete annos,é ob:•i· 
gado a dar satisfação á. policia sanitat·ia da 
ha.ve1• cumprido com o prcceít.o da. vaccina.
<:ão, é indiscutivelmente um homem sujei tu 
a um onus vilipendioso. Tanto mais, Sr. Pre
sidente, que esta exigencia do projecto é 
original; não existe em nenhuma.. legislação 

(·)Este di!!cnrso não foi re.vis\•1 ;pelo oradór. 

Vol. v 

qu~ a(l~itte a. vaccin:tç-lío compulsoi•ia a 
exigcnCia ~e ma1s de uma reva.ccioação. Em 
todos os pa1zes que nó;; ostamoa macaqueando 
a revaccioaçã.o só se dá. uma. vez. ' 
~a ~llem~nha, ~r. P1•esidente, que foi o 

p1'1me1ro p:t1z que 1ntroduziu a va.ccina. obl'i
gatot·ia, em l8ô6,no 1•eino da Ba.viera, esta· 
beleceu-se desde logo que a vacoinação teria 
Ioga r uma :vez só. · 

Uma lei del873,"da mesma-fórma, eatabe .. 
leceu_a reyaccinação. uma vez só, antes do 
começo do 12° anno na existencia. 

E~treta.nto, nós, que até hoje viv~mos 
sem vacginação obrigatorh, quo até hoje 
nos vacc10amos espontaneamente, In vendo 
na cidade do Rio de Janeiro um numero ele
vadissimo·de vaccinados, como nãJ se con
seguirá j&mais pela co~ pressão .e pela força, 
vendo-se, pelo cont1•arJo, que tem decrascido 
extl•aordi~:!riamente a estatística desde qne 
este proJecto entt•ou em· discussão,.· que
rem~s agora levar o nosso enthusiasmo pela 
vacc10a ao extremo de estabelecer a revacci
nação do sete em sete annos, crea.ndo verda
deiros embaraços para a nossa vida de ci.ta.· 
dãos livres. 

Não é só isto. Comprehende se que uma 
familia todos os annos ve,ja. augmentar o 
n~mero de seus memb~os, cuja. prole, com a. 
d11Ierença. da. proporça.o do:J annos, tem do 
soffrer nos primeiros seus mezes de idade a 
va.ccioação. Naturalmente, essa famllia tom 
de ver todos os annos o va.cclnador em sua, 
casa., para. vir reproduzir a vacoinaQão nos 
membros que tenham completado os sete 
annos da va.ccina.ção a.nterior. 

Ora, ninguem ignora. que, no perlodo -da 
vaccinação, o organismo passa, por algumas 
alteraoões-I•eal!ções febril e outra.CJ-que im· 
põem ao vac<~i.nado ou revaccina.dl.) serlos 
cuidados, on á fiAmilla da. crianoa que tenha 
slclo lnoculu.na com a. lympha. va':loinica. 

0 SR. PRESIDENTR - Observo ao nobre 
DAputa.do f!Ue está. discutindo a ma.teria. 

0 S&. GERMANO HASSLOCHER-Não estou 
discntind.o ; estou procurando esc:arecer a.; . 
Camara. · 

0 SR. PRI<JSlDENTIIl-Fcl.ÇO a olHerva.çã() 
para. resa.l var a minha. responsabilidade, 
exigindo o _cumprimento do Regimento. 

0 Sa. GER~IANO HASSI"OCHER-A austeri· 
dada da pessoa do V. Ex. impõe-sa por tal 
fórma á. minha consideração c ao mou re..o 
spoito, que eu me _julgaria <lesmerecido aos 
m~us pt·~prios olhos si p:lrmanecesse nesta 
tr1bnna tao sómente para. contra.ri41.r os in
tuitos de V. Ex. Não penso om menoscabar 
a au~orida.de de V. • Ex. ; mas, cJmo tenho 
em v1sta. bater-me com sincerida1le por esta. 
causa muito séria, não posso fa:!el' conees-

66 
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Õ22 ANNAES DA CAMARA 

sões:que não importariam aliâs de modo al
gum · ern . augmentar o meu respeito pela 
pessoa de V. Ex. 

Sr. Presidente, não é para nós uma dis
tracção· estarmos aqui na trLbuna. Somos 
muito sérios par·a. comprehender que o 
maior -prejuizo para nossa. cau.sa. s0ri[l, si cou
sent.issemos em tornai-a ridjc11la, com uma 
insistencia pul'amonte de· chicarii3t<1, o qúo 
não aco.ntece. . 

Nós discutimos com a maior elevação, 
since1•idade e pureza. 

' Estou a. fazer ponderações que não podem 
deixar de ser muito raso11veis aos olhos dos 
·que · encaram o assumpto desapaixonaua
mente. 

Obrigar a revaccinar de sete em s~to n.nnos 
.~. cr-ear difficuldades de toda a natureza pará 
um cidadão, é expor quasi que annualmen r.e 
em um lar determinado varias pessoas da 
faniiliaaos perigos d'1 inl't>cção da vaccina, 
po1•que njnguem póde dizer · que a vacci
naçh.o, aind[L que em pequena. escala, deixe 
d.e produzir deFast1•es. 
· Recentemente, o -ch~fe do serviço da vacci

naç '< o, em H:.mburgo, · publicava um11 esta.
tistica. para demoB~trar que . era vão o 
receio de que a vaccinação pr•Jduzisse per
turbação que pudesse cump:·ometter a vida 
do cidadão inoculado~ E a demuostr .. ção 
de.>se Hlustre medico tinln J)Ol' fim. por con
fronto de e.statLstiQo, mostrar que, si por um 
lado era. certo que havia uma fraca pol'ocn. 
tagem de desastres. para seram !e-vadas á 
conta da vaccinação, por outro lauo. as com
pensações muito la1•gas d.:Ldas p .lla vo.ccí· 
nação, que immuniz~wa cont1·a a. vat•i.,b, 
eram de natureza tal, quc.Hlavamlogúr a que 
fechassemos os olhos :~obt•c o }H'imoiro iLNias
tre en:t í1•oca. da,s Ya.nta.gcms ct.lhidas. 

Ora, si é certo, port:tnto, r1uo :1 Wl.ccinnr,ão 
pCldo o,ccasionat• clesastroR, si. ê ce1• :.o qne olta 
tenll~ occasionado inntimm•os cle~ast.t·cs. si é 
certo qt1e muit.as pessoas rnorrom <"11\ conse· 
q11enciLt. <la va,ccinação, e sita.mbem é certo 
q11e não é essençi.a.l a l'Ovácci!lt\.çâo mais de 
uma .:vez, si está. demonstrado que a immu~ 
nização ê completa. com uma. ruvaccinação 
4entr,o dos sete annos da primcil1a va.ccin~
çãq:; o quo nós estamos introdnzinrlo na nossa 
legislacão ~um luxo do au~orii.nrismo, é um 
abuso de uma. medidn. introduzida em out.1•as 
legislações e que nós queremos intruduz1r na 
nolisa. ,como complemento que <t tormtr{t so 
be1•anamonte riJ.icula. 

Espero que a Ca.mara se compenetl'e da 
desneces;.~idade desta violenciu., que ha de 
persegui!• .o cidadão du1•a.ote a sua vida 
inteJr~t, e accoite . a emenda do Sr. Ba1•bosa 
Lima. supprimindo a ·. · revàcc_inação ue ser.e 
em sete · annos e contemando,se . com duas 
inoculações durante a Yida. ·de cada um. 

Penso com isso ter encaminhado a vota
cão. não sahinêln dos tPl'mos do art. 208 do . 
R. ·gimonto. (Muito bem; 'nwito bem.) · 

Em seguhla é posta. f\. votos e l'njeitaf!a a 
referjd,~ emenda. sob n. 10. 

O Sr. Bricio . Filho (pelei ordem) 
l'Jqoer verificação da votação. 

Procedendo se á verificação, reconhece-se 
telrem votado a favor oi&o Srs . . Deputados o 
contra 104. total 112. 

E' anntinciada a votar·ão <h seguinte 
emenda, sob n.ll, do 81' Bricio Filho: 

« Seja separada em a1•tigo a 1lisposição da 
lettra. c, como dispõe o Regimento da Ca• 
mara.'> 

O Sr. Thomaz .Cavalcanti (•) 
(pela m·dem)-Sr. Presidente, e:::~ta emenda 
foi apresentada com . o intuito de tornar o . 
projecto, vindo do Senado, rrgimr~nta.l ·na Ca.
mara. O nosso Regimento, no art. 133, diz: 

«Nenhum a1•tigo de projecto poderá conter 
duas ou mais proposições independontes en• 
tre si, 'le modo que, sujeitas a <liscllssão o 
votação, se pQssa adoptar uma a rejeit'ar 
OUt1•a.» 

O atreito de t•erluzit• as diversas disposições 
contidas no art. 2° a um só artigo, nos ter
mos do Reg·imento, ,lá ftJi conseguido; mas 
hoje Já desapparoceu isto, e, por consequen· 
cia, quere111h> que o p1•oj(•cto sa.tu. da Ca.mara 
de :~ccôrdo com o seu lti,gimeuto, acho iodis· 
pensa.vel a approvaçíi.o d~~· emenda apresen-
tada pelo Sr. IW1clo Filho. . 

Não h <t nadn. aqui a . pl'Otelnl', porque 
vamos p1u•n.tt8!\ <liscuss:i.o ; nBsda. o pl'o,jecto 
ê discntido om glolJo e. sl o. Ca.mu.r·a appro· 
\'al' esl.a omuwla, aoat.tu•J1 o ~ou Itoglmonto, 
qnn n?i'o hn, nm me~ foi vota.rlo. 
. g' m:tnirnsto, SP. Pt'esidnntr., QWl o art; 2°, 
elo pNjac~o te·n divAt':lllo'1 di~pi)SÍt;\Õ~3 incle• 
prmden-tr..s. · · 

N~nh"Qmn.lig:l.<;fio te-em mna.g aom as ou-:. · 
t:'as; mas fora.rn hn.hilrnonte em politicament!Y 
orgn.niza.dt\s, de modo a evitar que a Camara. 
tivesse de as discuti!·, e. em Iogar de 10 ar·
t.~gos, ficou tuJo . reduz.do a. tres. · Foi uma 
habili~ado do autor do projeçto. Mas nós _ 
devemos respeit!),r o nosso . Regirnento ; e 
como a Camara tem o rlover de discutir os 
projoctos rlo· Senado e etpendar o que ha. nos · 
seus artigos, tom o doYP..l', o, obrigação ele 
tra.nsformr~r esta lei em nrnn. que · ésteja do 
accô1•do com o sem Regimento, 

O. SR. SA FREIRE~ Regimont'o em que a 
'totlu. hora. se ost(~ rauando. . · 

: (•) Esto tH!:'cul so não foi l'CYisto pelo orador. 
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. 0 SR. THOMAZ CAVALCANTI -Et•am essas 
as cunsiderações que t.inha. a fazeli, em o1'
dem a encaminhc.w a votação, comqmtnto 
tenha a certezn, do que,si em out.rn.s occasiõc.s 
a explicação pa.:•a. encaminhar a votttção 
tem muito valor, como mais di'l nmn. vez 
tem-so visto aqui, desta. vez, não. O voto da. 
Camara jú. e;:;M, empenhado: é votae conl.l' ~ 
todas estas ementlns para que o projec :.o v:l. 
á sancção e não volte ao Senado, declaração 
que foi feita daqui, da J;ribuna, onde se disso 
que era esta. a vontade do Gove1•no. 

Eram estas as pi)nderações que tinhn. 
·a fazer, para que a, Camara votasse pela. 
emenda, pa1•a que to~nasse o projP.cto. que 
está em discussão de accôrtlo com p Regi
mento. (illtdtobem.) 

Ora, disse Y. Ex. muito bem. respondendo 
as . ponderações tulduzi,(f,s pelo illustrado 
Deputi1do pelo Ceará uma · disposição da 
lett'a c do proje(:to em votação está. muHo 
bem encaixada porque condiz • com . o con
juncto das outras dispo:{içõe:3. Não contra- . 
venlto n. essa ubser•v().Ção incontestavel de 
V. Ex:.. A disposição da letra c se com;. 
padece perfoitamente com as domais dispo
sições do pt'o,jecto ; porém o qua ello não 
se compn.dece é .com a situação das cla-sses 
m·enos <lesfa.vorecldos, sobéetudo na Capital 
Federal. . 

O ·ponto ern questão é este: é. que o Uern 
subordinado aest!t lettrado alpha.beto. mi
nusculo não póde figurar no peojecto .sob 
esta forma ; devja ser promqvida (t. cathe
goria de uu1 al'tigo para ter a. Sl!a discussão, 
porque ne:sta situação ·a Camara. podeda 
r(~ e i tal · o. · . . 

V. Ex. recordo ti muito bem na occasião 
1lc se inicia.t• osta. ador;;tvel votação qnc eUa 
se fazia sern pl'cjuizo das emendas e por tw
ti~o. · 

Porque por aréigos ~ Porque tal artigo ha
via que poJorLn. s;n• acc@l"to e tal outro que 

O Sr. Da.rllOS~-" Linna- Peço a potle1•ia se1• r.-cusado. 

o Sr. Pre!io!iidente-- A attribuiçã;l 
de s~parar a1•tigos con 1.rados ao projecto 
pertence â l'viesa. Ella. não destacou esto, 
porque es&ava perfeitamente co1l.e1·ento com 
o ·pro jacto ; a. sua disposição podia f .ze.t·. 
parte integrante do cor>po do pL'ojecto ~Jern 
nenhuma di!!lsona.nciu.. 

palavra pt'la ordem. Istoé, o projecto não ó um bloco, um mo-
- noliLho, um massiço, de uma só vez votado; 

O .Sr. P••e@idt~nt.e- E1 pam eoctt- u proje...:to tom disposiçõt~s que nós désejamos 
minhar votação~ podar, apa1·ar, minoranrlo os seus efi'eitos. 

O SR. RAnnosA Ll:M:A- Para dofen,:er o Ditas estas paln.vra.s; Sr. Presidente, deixo 
Regimento. (llir.o.) a tribuna accodend.; ao appellu feito de 

O SR. PrrESIDENT~~ - Tom a })alaVl'él o V. Ex. que des<>ja manter o Regimento 
nol>re Deputado p:1.ra encaminhar a votaçãc-. posto 1)111 jogo ro .. ,lmonto po1• V. I~x.,_ u. 

O · l!!h·. Dar.bo!!la, Llmu (·)(para 
encaminhm· a votaru7o)- A rxp:·cssão :____ pela 
ol'dem - signi.tlcu. isto : quo 8C van t'a.lla.t> 
nos tm•mo::: do Rrgimont.n :t.fim clo p:'ilit• ~1oe· 
ec)l'ro :t ~fc~ s:1. no Rrntith llo rr..tt : dl i.~l<'n F I' 
n.quella diS!)OSiçií.o rpw 1111 OJ1ini?i.n 1lo (il':tdop 
foi cxa.radn,. : 

De facto, Sl'. Pl'e~idente. o .. l~o r.rimcnto 
r,ossob1•a. visivelmente dc.Hl.nta· ela. fol'Tilfl. como 
foi elaborado o projccto em dí!bato, . porque 
o Regilnento tem uma dispusiç~ão sabia, uma 
disposiçã() intelligeme gne I1fto quer que na.s 
nossas · leh~ flgm•em disposições inconsn
quent~s. n.rtigos contradietn1•ios, servindo de 
verdadeiros quobru. c~tbeças a exegoso na 
pratica. que a mesma lei acceitar. E!5ta. 
disposição do Regimnnto, sabia. como tod:ts 
as que se rocommendam como modelo do lei, 
diz que cada pl'ojec t.o de lei dovo sei• orgn.
niza.do em artigos dístínctos po1• tal fo1•ma 
quo a. accBitação do um nr~o envolva nem 
imponba acceitaçâo de outro, flUO a. rejeiç5.o 
deste não acca.1•rete a rejeição daquelle Ómro. 

(•) Este di>;cut·so não foi l'cvi~to pelo orador,: 

quo;m felicito 110r ver tn.o ,ugnnmonto col· 
locndo á fr·ome dos nossos .trabalhos. (Muito 
bom. ;mHito bem.) · 

(.)§ir. ~ .. ~(~t·J:U:t .llfll IIál!iil&loche1• 
(') ·- 81•. Prf"~idnn tn, lm pnuoo tiva ocoMiii.o 
tlo tlizm• êL Ca.ma.J•n. q no .não havia ent.ro 
esses fJUO f!utnhatem o p1·o.kcto de vnccinaçií.o 
compulsoria., pn~to em votação neste mo· 
mento, ::t. mínima ifl<1n. rle olJstruccionismo, 
qnando c \dn. um solicita a palavra. par::t 
eocaminlnr a votação de cada emenda e a 
provtt, Sr. P1•esidente, de que não huuve 
nem h a entre nós ossa combinaçãv, ·eu vou 
du,r, externando a -minha opLnião sobre esta. 
8mendD,, quo, entendo, não pôde se1• appro. 
vadu.. 

O Sa. BRICIO Fniiio- .\h! V. Ex.combatê 
a ernend'-1? Peço a palavra, Sr. Presidente, 
pa1·a encaminhar a. votação e defendei.• , a 
minha emondu.. · · 

0 SR.. GgRMANO HASSLOCHER.-E a razão, 
Sr. Pt•esidHnte, é esta : o resultr.tdo que ha.-

(•) E.5to disr.urso não foi revisto pelo ot•ador. · · 
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. vemiis dé colher com a. approvação da. 
· emoo-dã e JiãD obodec() á . disposiçãv regt

ni()iitii.l c serj. nullD, pJr isso que a emeilda. 
que .til() permitté que nenhum artigD de pl'v· 
jeoto do:Jei trate· engloba.da.mente de ma.ls 
d~. uma mattjria., fJ.Uii . é justa.mente o que 
se .!!ará. com à emenda. · · 

·Sabe V. Ex~ que o projeeto já. foi votado 
e· que dépois dessa. votaQio nã.o sB poder~ 
abrii• n·ova, discussão sobre essa emenda do 
nobre ·.Deputado; si for approvada., nova dis
cussã.o sará. determinada pelo nosso Regi
monto ... 
· Ein .. 3a discussã.o, Sr. Prcsi•lente, o pt•o

.ia!lto h~ · de !ler discutido fl votado em globo, 
nãopojendo haver a. diwussã.o parcial dessa 

··emenda, se fôr inoluida no mesmo projooto. 
.E'.· ·por .ossa- ·razã.o, St'. Preàide:1to, ·que 

espero quo a oa-mara rejeito a cmonda 
do nobre Deputado, o Sr. J:lrlclo Filho, . a 
qua.l, ad.mittida. por V. Ex., l'epresentn. uma 
ingenuidade da nossa. pu.rte. 
. ·Em ~aes condições, não póde de f;~1·ma. al· 

gumo. sor aooei ta. a. em onda.. 
. V. Ex. (rlirigl11do·:te e~o Sr. Gastdo da 
Ounhll) parece que está concordando plena
mente oommigo, não é? 

0 SR. OA.STÃO DA CUNHA. - Com alguma 
a.lmlr~o; ali!•. · . 

O Sa. GnUANO H.usLOOiiBR-Sim; ó I)or
que olnguem oontestard. que o IUIBumpto aej~ 
tal . qual exponho. &L rossemoa a.coeltar a 
emenda, isto oquiva.leria. a inuiillzar a 
dlscussl.o o annullar a. votaoio ,ia. lla-

. vida, o que. é impol!Sivel; ou en\ão, tarla.mos 
eom lato a.peua.s umn. reveioenola. postlmma 
ao Ro.lmento, dizondo-lbe : · 

· cT11 foste den'llspeit.ado; a.dm~ttimos um 
, artigo, cont.ondo . proposições dlstincta.s, ap
. provámos isto, ma.<~ agot•a. cabimos em oos, 
verificamos a. fla.gra.Mia. da. violaQiio e eutã.o 
tê· presta.m08 o· culto· d& noi!8& reverencia., 
reconhecendo o mal que ftzemos, o()mquanto 
llld~ mata p01!8amos modillcar.» ·. 

_.,.·, 

- Nenú;~ diga. que. fomos obrigados a. a.ceeibr 
o .a.l'tigo como >eiu, porque a.'!Sioi ·esbYa. 
reilgido pelo Senado. O Senado não nqs 
impõe o modo pol.' que devomos-disoutir a'}ni 
os .projcotos; desde o momento em que o 
pensamento d.> SonadD fos~e resp()itado ' na 
sua integra., p:>uc) · impo1•ta.va ·que essé pe~
samento se fl·accionasse dentro desta Cà
m&ra., para a. disc11SMo, em tres, quà.tro ou 
mais propDsi.ções. O e.ssencial é conservar o ponsamento .em si, as ideia.s oriuoda.s· do 
Senado:. quanto ao fraceiona.mcoto, é do 
nosso R.~gimento. · ·. .. . . . ., · 

E isto se comprchJnde, porque nos pro· 
jacto:; compostos de vario:~ artigo>!! muitas 
vezes a Ca.mara. .pOde aoooitar dous, trcs ou · 
m.~ois artigo:~, rejei~ndo outros. 

0 que aoontece ê que, quando propGSiçõeS 
v~1·ias estão· ioctnid&S num ar~igo, 'a Ca.· 
mara., ás vezes, se encontra dea.nte desta 
perplexa. situr.tcão : ou approva um artigo 
que contém uma parte que ella. desejtwla. 
rejeitar, ou rojeita um artigo que con~m 
uma pa.rto que ell.a. desej3.1'ia. a.pprovar, ou 
enWI dá logo.r B. uma verd:.deira. bara.tun4.a 
nas leia. · - · 

Por 1s.;;o é que o nosso Regimento dispoz 
DO seatido que venho expondo. 

o Regimento . foi, cn~reta.nto, desrespei
tado, quando EWe projeoto velu pe.ra. a. dia· 
c1181lio aqui ; mas istil nã.o JJMe ser· mocii
tlcado com a ·aooeitação Úl\o emenda do 
Sr. Bl.'lclo. 

E' por esta. ra.zã.o que prellr~> que façamos 
uma confl811io fnnca. a. que appt'ovomOl! 
IIIJOra. um:\ emenda. que não tem oonaequen
Cla9, ou que, a. iel-aa, lf!J'i&lll no 8<lotldo de 
doima.nob&l' o que já. e9tá (llito, oouaa qua 
nií.o ê possl'vel, (MtV.tll b~m; muito b~m.) 

O Sr. Bt•lclo Pllhn- Peço a pa· 
ta.vra. pela. ordem. 

OS~ . . Prealdente - Tem a pala.· 
.vra. o nobre Dop11tado pa.ra. encamiaha.r a 
TOtaçio, ·. . . 

. . . O Slt; PRMH>ENTE - Attàoçlo t O nobre 
·>-~putado_es~'d_iscutiodo a, ma~rt..1.. · os~. Brle.o F11 ... ~- pedi a pa .. 
· .,. "o··sa. GERMANo HAssLocnEn. -Não eetou; lavra pela ordem .no momento em que or<\va 
'& questio é pnra.meote regimen~. o nobi!O repr~e.otanl.e do Rio Grande do Sul. 

· · Si, entretanto, o m~u colleg~. onca.ml- 81·. Preald.enta, não pretendia. pedí'r a pala.· 
nb&ndo .a. votaoão, mo dornon ~trar que hiL um vra pela ordem, pa.r& enoa.minh&r a vota.ção 
1'811ultado pra1.1oo a oolhor com a. npprovuçio desta. emeada; não pretendia. ·tazel-o, porque 
ela emenda., n!o tor(ll a. minlmtl d~uvld~ em tinha. o desejo de dar aos meus honrados cólo 
dar ns mlio.t1 d. pa.lma.toria, votando pela legas o pràzer de miDh& au.ea.ola da trlbttna, 
ma1ma. omeuda.. · ao monos ao sor vot.ada uma. emend&. -
· At,ê·est-6 maniento, po1'ém, estou oonven· Dura.nta o ence.mlllh&men'to da votação, 

cldo d~ lnutilidadCl ffos esfol'QOIJ de S. Ex., V. Ex. -viu que· a emenda toi lmpugnadil 
que devem 'tor 8ido, na.tura.tmente, no sen• energioa.mente, com aquella. conviCÇão, c(!m 
·tido de .fuzer com qt~e ae reata.bel.ece91le o a.quolle ardor que acomp&nham o nobre·,ne. 
Regimento, quo foi aqui :posterga.do. puta.do pelo Rio Grande do Sul. 
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-·A emenda ê da. minha. lavra. e :pm• isso sou 
forçado, a. eont1•a. gosto, a vir defendei-à. 

0 SR.. PRESIDENTE- V. Ex. não póde de· 
fender a. emenda;pódeencami~ha.r a. votação. 

ô SR. BRtcro Frr.no- Defendo a emenda., 
encaminhando a votação. ·' 
. O rugno Deputa.do,ao retirar-se da tribuna, 
fez a. .seguinte declaração: entretanto, si 
V. Ex. me convencer de que etl ando errado, 
serei o primeiro a voltar a.traz, a votar a 
favor .. 

O SR. GgRMAJ\lO HASSLOCHElt-'- Perdão. 
Perguntei si & emendl!> podia modifica.r o 
statu q!lo. · ... 

O SR. Bntcw FILHo....:como os votos que a. 
minha emenda. vae tal' serão poucos, V. Ex. 
comprebende quo não pollllo perde1• ma.is um, 
sem pl'otesto, sem escla.reeimento, sem um 
raio de luz, J.lal'a ver si a. situaç'io se trans
forma. 
· Por que l'azão apresentei a emenda? Vou 
dizer aos meus collegas rapidamente, no mo· 
manto em que encaminho a. vot!4çio. 
· . AlJresentei a emenda, porque o art. 133 do 
Reg1mento diz: 

4t Nenhum artigo de projecto l)Oderá conter 
dual on ma.ia proposições fndependentes 
aatre ai. de modo que, sujeitas á. dlsc1L"8ã.o e 
vota.ção. se. possa. adopt&r uma e rejeitar 
outra.• 

No momento em que o pl'Ojecto estava em 
2• dhculllllo, o nobre Deputado, o Sr. Ba~·bosa 
Limll, levantou neste roointo uma questão de 
o1'llorn ••• 

0 Sa. BAltBOIA LIKA-Defondendo O Regi• 
mento. 

0 SR. B!t!OIO FILUO-•• , allegando que 
este projooto nlo estava de accordo com o 
Regimento, vlatu q,ue elle manda dividi!' as 
disposioões em arttgos. O quo il8 deu P.Dtâo f 
Q ua.l foi o un!co a.rgumento de qua.BO la11çou 
wão 7 Foi o de que este projecto tinha tl'llnB· 
itado como estava até aquella momento, 
pol'que era. do Senado e, nestas condições, 
não podíamos a.lteral-osinã.o mediante a apre
sentação de emendas, allegando-se que o 
art. 133 só cogitava. de projecto oriundo da. 
ca.mara.' . · 

Creio que nesta occasião a.~ a. Mesa. de
clarou que. vindo o projeoto dQ Senado, não 

. lhe assistia a fa.êulda.d.e de alter~1r, tanto que 
deixou aos Srd, Deputados o exercicio desse 
direi Co, por melo de e)lloodaa. 

Eu, Sr. Presidente, que sempro tive o eB· 
· pirito concUia.dor, a.uomei & tribuna e disse 
que.tudo seri" ~ana.do,o apresentel a emenda, . de .. modo quo agora, em 2• dtacu1aio, 'o pro· 

; j eeto 1lcou l'edtgido com velu do Senado para 
~~ emendacl() V(l,l'ifo a S .. <llscu~o~Sit», . 

Vê, V. Ex. Sr. Presidente, que a. minha. 
emenda. impõe-se e que o momento de se 
acceitar a. modifica.ção no projecto é este. 

Não ha desre~ito ás funccões legisla.· 
tivas do Sena.dl), desde que a Camara ap 
prove a, modiftcaÇã.o por meio de emenda. · 

Assim como, Sr. Presidente, temos o di
reito de calcar um projecto vindo da. <"utra 
casa., de accordo com os limites do nosso 
Reg m11nto, sem que o Senado ~ssa. ftca.r. me· 
lindrado, do mesmo modo a.ss1ste a.o "Senado 
dfr•eito do ca.lca.r um projecto nosso de ac· 
cordo com [UI disposições do seu. Regiment.J 
todos sabem quo os Regimentos não são 
igua.es-, sem que nós por nossa. vez possa.mo;; 
ficar melindrados, ~em que possamos ·ad
miitil· q lle as nos:lil8 funcções legi a lati va{l n lio 
se exercem com a.quell~t. plenitude que. o lte
giman\o g:l.rante, e a Constituição e!il.a.bG
Jece. 

O Sa,GERMA.No HASSLOCHE!I. di:t um apa.rte . 
o Sn.. Bmcro ~'ILHo-Creio que levei a 

oonvicção ao espírito do oobro Deputado. 
O Sa. GERMANo HASsLOCHE&-Ma.s V. Ex. 

não demonstrou o resultado pratico di!. ap· 
provaçõ.G da emenda. , 

O SR. >VENCESLAU BRu-Estâ de novo 
a;bort& a discussão sobre o projec~, o isto 
em nome do Regimento. . 

0 SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre Depu
tado que conclua suas observações; S, Es, 
eet<i. fo;·a, do Rog.imonto. (JI..cllos apojados,) 

O Sa. Baleio FILHO- Sr. Presidente, 
•stoti declarando a.o nobre Deputado. ~ . 

0 Sa. BARBOSA LIMA-Agora não é oppor• 
tu.no, porque V, l!:x·. está; respeitando o Re· 
gimento. 

O SR. H ateiO F IL uo-Agora, Sr. · Presi • 
dente; limito-me, sem ma.ior espla.na.ção, 
sem maior delongt~, com o espirUo calmo 
de que venho sempre anima.do, hoje ainda 
mais como si tivesse ingerido uma boa doae 
do bromul'tlto do pota.ssio, limito-me a. decla.,. 
rar ao nobre Deputado que·, realmente, r~ul· 
tado !'ra.tico para. o la.do da garantia. que o 
orador pudesse wr ,dlsotitlndo cada. a.l'tigo,não 
ba.; mas ha. um resultado superior,'que1luctua, 
que domina. : é o resultado do mos1ra.rmos 
que, em qualquer occa$ião, em qualquer mo· 
mento, ainda mesmo nos ultimos instantes • 
ainda mesmo quando niio podemos . tírar 
va.ntagem pratleo.. nós respeitamos o Regi~ 
monto. DÓI o defendamos, 

Creio que levei a conv109io &o 11plriio do 
nobre Deputado. 

O Sn, GERMANO H.UJLOCIIEII.-Ni.o voto, 
0 Sa. BRIOIO F'ILKG-Si a.tnda. as&im O 

uobre ~evu'lado ill~istt:l em tlochu'a.l' que ,nio 
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vota, só me resta lamentar o ter occupado a 
a ttenção da Casa. 

o s~ ... G-eJ:.•nJ. a. no H assloehe.r
Peço· a pala na. paht ordem. 

O §r. Pre,l\;idente- V. Ex. ·não 
pôdefa.ll u• duasveze3 peli1 ordem.( Apoiados.) 

0 SR. GERMANO HASSLOCllEit- Peço a 
páhwra pa.ra. Uint\, expliCttÇã.o p~:3Soal. 

. O ~R. PRESIDEN'rE :,;_Não posso dar a pa
lavra a V. Ex. 
· V ae se votar •1. emenda n . 11. 

Em seguida é posta a votos o I'ejeitada <1 
referida. emenda sob n. ll pol' lU2 votos 
eont1•a 14; total, 116. 

E' annunciada a vota1}ao dil,. seguinte 
emenda sob n. l2, do 81•. Cot•rêa Dutra.: 
· «No art. 2.o- Suhstitua-sJ na alínea d

pelo seguinte: 
· · «Todos os offi. 3iaes e praças das clas::~es 
armadas da:. Republí~a~ gua.rd~1 civH, e~c., 
deverão set• vaccina.dos e rovacctna.dos pelos 
medicos dessas corporações, ft1}a.ndo os re
spectivos command:antes 1•oapon~aveis pelo 
cumprimento desta.lei. 

Outro.·lim, o pessoal dos estabelecimento::; 
industria.es, fabdcu.s, companhias, collegios 
e insliitutos de ensiuo, pelos medicas uesstl~ 
estabelecimentos, sub [' responsabilidade úos 
seus respectivos gerentes e úireccures. 

Nas escolas fedeL'aes e repartições muni· 
cipa.es. pelos comwissarlos de hygiene mtt· 
nieipal ou por profi8sionaes do S!Hit con
fiança. • 

.Nas c;~sa.s pa1•tionlar·es não podez·ão ser 
compellidos a. se nl.ccin:.tt• ou l'Ovu.ccin:J.t• 
pelos funccionarlos <las 1 opartições s:~nita
ria.s otficiaes, desJe quo cumpt·am com oste 
p.receitu, exlli ·indo ali testados passados pelos 
medicos do sua excluswa confiança.» 

r-aute-se a todos o diNlito de opção pelo me· 
ü.ico do sua confiança. o.~ milital'CS poder•ão 
ser \-'fwüinados pelus otnciaes medicos das 
respectivas cor•porJ.ções, com· quem estão 
o.costumados a se trata1·, os~operJ.rio~ pelos 
medícos do~ estabelecimeutos onde tt•abll.
lham, os u.lumno3 de collegius e institutos de 
en::;ino ~~elos r03l)ecGivos meclicos, de modo 
que todos esses individuas venha.m a ser 
v-accinados pelos medicas que gusam de sua 
contia.nça, os quu.es,a.lém dd honoru.r·ios, rece· 
bem dellos conskmtcmeme manifestações 
de apreço. 

Pda uUiaía parte da emenda, e. que é 
a m~ds impor&aute, nas ca~ag particulares, · 
oinguem po.lei'á ser cornpellido a S3 vaccinar 
ou revacdnal' pelos motlicos da repartição 
s::tnitarla, desde que exhiba atliestado pas
Saflo pelo melico de sua confiança de haver 
cumprido osse dever. 

Ainda é tempo tle um bom movimou-to da 
Ca.m;u·a. pJ.ru. estabelecer a pau·io~ica har· 
tnt.tnia eutce o:; poleres constituidos e o povo, 
a quo. em gt·u.n :e p:tr&e, repugnu. o pL·ojecto.e 
que de alg-!lai moJ.o, polo projecto ser<:L ferido 
em s.ms direitos o liberd<.Ldo. 

Nós ainda dispomos de muito tempo para, 
l~~gi~lal' so1Jre es&a. Ini.ttei•b, pots que temos 
dennto de nó3 íires mczes de sessão, o, se
gun1lo a. palavr•t autoriza.:~a do Sr. Dr. Os
waldo O!'uz no Ministro supremo nessas as· 
sumptos,a. val'iola. começa a declin,Ll', e, seja. 
d.ito, apezar ha.vel' muito diminuilo a l'Ovac· 
c inação. 

Venho po1·ta,u!;o p;)dir á Camara que ac .. 
ceito a emenda cuja medida,· a.pezar de pa
t·ecor um tanto desobl'igatoria, nã.ú o é, désde 
quo ob 'iga a vaccinu.cão, ruas pelos medicos 
de confiança de cada,qual. 

V1:tmos, meus caros collega.s, um bom mo
vimento e talvez seju.m obviados males. Um 

o Sr. Presidente-EBta. emenda foi pouco menos do aequiesciencia ... e um pouco 
retirada em tempo pelo seu autor. Neste malS de respeito á liberdade individuu.l. 
sentido vou· consultar á Camara, si consente (Muito bem; -nwito bem.) · 
na retirada. O Sr. Brieio Filb.o- Peço a pa-

0 Sr. Neiva (pela ordem)(· ):-A Ca- lavro. pela ordem. 
:inara .comprehende, Sr. Pr'eside~te, que, si 0 Sr Presidente_ Por ora a ·ca-
eu venho fa.llar sobre esta emenda agora, é< ,. ; t;· .~· , · .. t d" t' 
pqrque pedi, quando se votava a. 3a emenda, Cflar.a vae. vo &r o Iequernn, no e re Irada 
pF,eferenaía. para.· esta.. l-a emenda. . 

Apenas e muito l)Brfunotoriamente, slm· O Sa. BRICIO FILHo - E' justamente sobre 
isso que pretendo faltar. 

plesmente para enJo.minha.l' a vu~ação, po~;o Set·ei bl'eve no encaminhamento da vo· 
a V. Ex. consinta eu dizer á. Camara. que -
tenho esper·an~>a de quo ella se convenroa de taça.o, mosmo porque o que a Ca.mara va.e 

.. v votar é uma l'etiru.da. 
que esta emanila. devia- ser pref~rida, de- Sou contra a emenda porque entendo que 
vendo ser approvada, POl'I.J.UO com ella. ga,. olla. impõe aos elementos das corpul'.~ções 

armadas um determinado medicu para. fa.zor 
a vaccina<;ão, E' a razão por que acho que a 
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Catnara andará acer taflamente concedendo a 
retirad<t da emendá, do Sr. Curi•êa. Dutra. 

Reahnen te pôde dar-se R hypot,h.:se üe en-
, tender a. Cc.~mara que a emenda é bo<1 e tão 

boa aue se oppJllh<L â sua-rdirada pa .. r<.~., de· 
pois de tonLtCLL esta l'Osoluçf:.o, s.w subme~
tida a emenda á. votação. 

Mas, Sr. P1·esidento, C.lffi ') isto:> tomaria 
tempo á Ca.ea e d<teia ensejo a <imts vota
ções, primeiro á da neg;(çi.e du. retirada, 
segundo á. dü. appl'OV<.tQão ou ;·ejeição. eu, 
que sou 0ontn.t a·emenda, que ~ acho <L!s
necessaria, . propunllu que a Camara desde 
logo cone ~da a rntirada. • 

Consult ,~d.a a. Cmnara, e concelida a. reti
rada pedida. 

O Sa•. Brit"liO Filho (pela ·o,·dem) 
req ue1• ·veei ficn,ção da vótaçfi.o. · · 

Proceaendo-s!3 á verificn.ção reconhece"se 
terem vota:lo a fa.vor 100 Srs. Deputados e 

·contra g. Total, 1 Oü. 

O Sr~. :Pre!l!íidente-A emeuda foi 
retirada,. 

O Sr. Barbosa ILhua (peltt ordem) 
-Sr. Presidente, des·::~jando dar urna pr•uva 
inequívoca do d •sejo de facUital' o anda.· 
mento d.o~ nossus trabalhos e repuGa..ndo 
d::~snecessaria <t emenJa. sob o n. 14, em face 

· de uma. outra que melhor eutenJ.o cum u 
assumpto, peço a V. ~x. que consulto á 
Casa si consente nu. sua ret.irada. -

0 SR. PREStDENTE- N::t uccasião oppor· 
trina o noln•e Deputado sel',L n.tte .di do. 

E' annuncia.dn, a vo·t,1ção da seguin~e 
emenda.,sol:J n. 13, dos Srs. i3ulhüos .:vh~rcütl e 
outros: 

«Lettra.d do a.l't. 2°. Substitua-se pelo 
segllinue: 

To(los . os offici:ies c soldados dag classes 
armadas da Republicn. (excr·cito/ arma(la o 
brigada. policial), assim como os do corpo 
de bombdros, deverão set• vaccinadoa e 
l'evaccina1os pelos medicos dos rettll'idos 
COI'pOS•» 

O Si•. G·et·liúatto IIassloeher 
(pe~a ordem) n - n.e tir<tda, como foj' a 
emenda n. 12, Sr. Presidente, ficou ainda 
~Si!im o seu pensamento na emenda _que vae 
ser vota/h~ agora. Diz ella: 

« Todos os officiaes e soldados das classe.:; 
arma.das da Republica (exercitu, armada e 
bl'igada pulicial). assim como os do coL'po de 
bornbeii•os, deverão ser vaccin1dos e revac
cinados pelo~ medicos dos referidos corpos.» 

O Sr. Corl'êa Dutra, autor d<t primeira 
emen la retirada, diz1a: 

« Todos os ofllchtcs e praças das classes ar· 
madas da· Rcpablica, guarda. civil, etc., de
verão sor va·:c:nalO.:l e revaccinados pelos 
medicDs dessas co1·porações, ficando . os l'espo
c:tivos command~ntes I'e3ponsaveis p3lo mim· 
pi'jmento desta lei. ·. 

Ouu·osim, o pe ;soa.l dos esta.b.)leciinentos 
industdacs, fabl'icas, comp·tnhias, collegios 
e institutos-de oo:sino pelos medicos de;sos 
o ·t<thelacimentos. sob a responsa.bilidaJ.e dos 
seus respGcti vos gerentes e directores. 

Nns o:::cola.s íeueracs e repartições muni• 
cipaes, pelos curnmi::;sarlos de hygiene mu
nicipal ou por profissionaes de sua con
fia.nQa. 

Nas ct~sa.s partit:mhres não podo1•ão ser 
compellidos â so .v<.tccinar on revaccin c~l' 
peloS fnnecí()iltU'iO::I d~tS rep:.t.rtições sanita
rias olficiaes desde que cumpram coni e~rte 
pt•eêeHíJ, uxlliblndo attestadus passadO.::i pelos 
m~tlicos d~ sua · exclusiva. confiança.» 

Ora, Sr. Pl•,:sidente, a emenda dos Sra. 
Bulhões Marcütl, Americo de Albuquarque e 
Sá Freil·o iJ.pcna.s cdmprahende os officiaes 
o soldauos das classe , armat.las da Repu
blica. 

Est ~ cmenu:.t. me pa.l'ece prejudicada, não 
palo facto t.la retirad : ~ da outra, pnrque, pela 
1•ctiruda a. _Calilttl'<.t nü.o tomou cunhscimento 
d0 as::~umpto. 

· Si a minha apr•ociação sobre umtt emen
da a..utcf'iol·meutc votada curresponde ao 
pe.1samm1to nelia, contido, quer'> cr•er· qqe 
está prejudicada a ume11da sub n. 13, cuja. 
votaçilo loi <mllunciad<t. 

O Sa. BRicro FILuo-Não póde estar. 

0 SR. GERMANO !iA.SSLOCHER-Quando SC 
votava aCJ.ui unu emenda do Sr. Barbo::,a 
Lima., o;:;ta,bcleccudo que ca.da um de nós 
tinha a. liberdade úe escolher o seu vaccina
dor, o illu~tre leacler, mn nome do GovernC!l 
da Republtca, declarou que no regulamento 
qu" será ox.ped.ido como curnprimen:to a este 
projecto, tlcal'á estipulado este direito pelo 
qual ·nós nos batemos. e que até certo ponto 
entende com a libet•dada conferida a cada 
cidadão, de cha.ma1• para O tPatamento de 
sua pessoa o medico que merecer a sua con
fiança proprb, ficando assim livre da impo
sição villip3nd.io:: a de um agC'nte vaccinadór 
que cn1 outros casos podia não lha merecer 
absbliHamorite confi:J.nça e,pelo conti•ario, in
spirar-lhe repugnan~ia. 

OJ·a, esr.à emerüla vem dispor no sentido 
de dete1•mina.r um pessoal especial, distin
cto, para . a va.~cinação dos ofiicüt~S das cor· 
porações armadas du, Republica.. 

Si o regula.ment() a: ser expediJ.o for da 
~ccordo co~~ eme!lda rejo!t~da, vis'to oomQ 
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va~ ser attendido o a.ssurnpto, não pMe 
ma1s ser votada a. emenda n. 13, vl~;to como 
ella. e~tá. prejudicada. pela. razão da l'ejeição 
. da. emenda. do Sr. BarlJosaLima e poloa com· 
pl'omissos tomado$ polo illustre lcadcl" em 
nome do Governo. Seria ate certo ponto uma. 
v.erd.a.deira.. ~nt~a.dicçã.o do pr~jooto admit
tJr um pnv1leglt1 em beneficio de determi-
nada classe. · 

O Sa. Trro~u .. z CA.VALCA.NTI-:Ápoiado . 

0 ·Sa, GERMANO HASSLOCUEII.-.8Gria tà.VO· 
reoor mais M classes al'madas da Nação do 
que o commum · d:.Js cidadãos, designando 
para ell&S a'}uellos medi~l que estão quasl 

· sempre em coniacto comsJgo, medlcos que já. 
conqnis~m -pela convi vencia. a• contla.nça 
de seus ca.maradas. Assim, a ar,ooita.t'ão de 

. úin dispositivo tal, em pl'ojeeto te lei, Bel'ia, 
· . . além de aupprimir-~ a U?ordado do proje

cto todo, a. I!Uppressao da. Igualdade, potoque, 
a.té_o prasellte momenêo,oprojecto supprune 
a hberdade de todos nOs,e~cepto os Depu
ta4os e Senadores, que teem immnnidad.es . 
Ao pa.sao quo a. a.ccoit~ã.o desta. emenda. vi-

·
t•ia supprlmir :J. igualdade em que se encon
. ti·aria.m todos do pa.iz, sujeitos á va.ooinacã.o, 
pot• um determiuado a.geute llScolb.ido pela. 
Dit•octol'ia. de sa.ude. 

W o cxe.l•cito ~~ria. desse. pl'ivllegto por
quo o medico mxhta.r é o medico da contlan· 
9a. da. guarnição. 

0 SR. PAEBIDENTE-·Peço ao nobi'O -Depu· 
bdo que l'tlStrinja. as suu.s observações em 
l'espeito ao Regl19enio. 

O SR. · G.t::RM.\NO HASSÚ>CHBR-Pois não; 
03tou com o Regimento deau.te doi olhoe, 
1'68\rioglndo u minhas obaervaçõell o mais 

. que posso. . ·. 
. Sr. Presidente, si não f~MSe esta a. minhu. 
· preoccupação, eu torta. margem neste as
. lltunP.to para dlaserta.ções de longas hol'a.S 

oom a. Constituição no. mão, par& desenvolver 
o texto qu~ gara.nte a igualdade de todo.s 116· 
t•a.nte a le1. 
. , iria. mos~rar onde a igualda.do esta. va. f o· 

. r1da, . pa.ra. neste_ sontído d~envolver consi~ 
. : .de~ações jie encher longas sessões • . .&:u:não 
, .querofa~~:el' ist.o; quero mal) ter-me dentl'o 'do 

Regimento e dizer em. poucas pa.tavras 
: a.q~lllo qu., 6 nco0ssario no momanto,p·orquo 

·. s~.r.· l· a preju. diclal u.ma ot•aQã.o Zonga\.q,uando o 
i~tu!to do oradot• que .occupa a trinuna. nas-
• ~ inomen1o e com a verdll.!ie singela. tazer 
uma r evelação para eviLa.r que com a.lLbBr· 
d~e i'- suppt•inilda. oom a vaccioação com

. ~~.rl~~o se s~apprhna, ta.mbem, esta · igual· 

1'odos oe cidadioa perwuceutca ás cbsses 
. n.~.wad"s 'llevWl t.el" tallllleul o dh:eiio de set· 
. T~1lli4o' lllllú8 ~oos. que ea~Colbe· 

r~~. de 1!-ceol·do com a declaração ~oleninB 
fetta. a.9.u~ em nome doGoverno pelo leader 
da. mawru~ • 

~D sa. PR&!IDEN'l'E-A MOla não oonside· 
ra prejudicada a. emeoda . 

O Sr. Tll.o1~ut.z ~a;~,.aloaotl ('( 
-Eu me dispensllt'la. qua~n deJU5tifica.ro ·.ncu 
voto sobre a emenda porque · V. Ex. J 
declarou que a consideraria prejudicada. 

O SR. _P~E!liDENl'.l{_:_ A Mesa não consi-
dora. pr eJuditada. a emenda. . . 

0 S~, THOMAZ CAVALCÁNl'l --.,.- J ulguei O 
contra.rto. . 
~ ~~eu da, Sr. Presidente, contém um 

prmctp10que acho altamente inoonveniente 
e, mesmo, i_ncona~tuciona.J. 'Canto a emenda. 
como o Pl'OJooto são incoostitucionaes por· 
que estabelecem uma dwtiucçã.o contraria. ú. 
Conetitniçã.o. . · · 

J1 disse que consid~1·a va. este projecto uma. 
vérdadeira monstmosida.de e, como assim 
entendo, vou demonstrai' que a lettra D do 
d? a.rt. 2°, como a. emenda., aio a.ttentato; 
rm~ dos preceitos constituciooa.es por Isso 
que eatabel(l(lem umaexcepcão pa.ra. a.s classes 
armadas; trata.ndo-ee de uma. l ei geral como 
é e~a, julgo do meu deve1• declarar IJ.Casa. u. 
raza.o _por que voto contra, cncamfallando ·a 
votaÇ&O. · 

A lettra D do at·~. 2• _do proJecto, a quo 
~ l'efere. a emenda., compoe-se de duas p&l'tes. 
Dlt a. :pnmelra. : ctodos os omciaes e soldados 
das cl&llses al'madas da Re_publlca deverão 
ser vaccioados o rovaccioad011 de a.ccordo 
com • pretente lei •· 

Pa.:rece, Sr. Presldeo~. que u. claase t.r· 
mada. conl\itue uma. cluse do tndivlduos 
que nlio do olda.dlo8 por<J.ue o arti10 I• es· 
tabelece o. ol»:igaêorledade d& v&eoinu. pam 
tódos os brazUeiros. ( True<nn-1e 11par&es,) 

A segunda pa.rte, dtz • ctlcan.do os com· 
ID&Ddantea reeponeaveia pelo cumprimento 
desta. let:. . · . 

Ora, aprendi no nosso direito consti
tucional e n.as n_os~s. leis orgauicas que à. 
culpa de um mdtvtduo não ·passa.· para 
cutro: quando um individuo commotte orillie 
ou falta, q~em responde por isso 6 oHi.l 
mesmo e na~ outro, salvo se si qner. re· 
duztr o otflcial e o soldado a verdadeiros 
escravos, que tenham de fazer t udo quanto 
o eomml\actante mande. · -· · · . 

. o. SJt. PRJISIDENTE -,. v. Ex.. devo ·.s·e 
bmttar ao encaminhamento da votagão : .·:.· 

0 SR. THOMÚ CAVALCANTi - E; o q~e 
estou fazendo. - · · ·. ·· · , _::. 

. . ':· 
(•) l!i~l{l cli~curso !'.ão f<>i rnle\o polo orador,: 
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O SR. P&ESlDilNTE-V. Ex. está. discutindo O Sr. Barboaa. Ll~a.- Peço a 
a ma.teria, o que não é permütido. · pa.lavrc~. pela ordum. 

O Sa. THowz CAVALCA-NTI- Estou úando 
a razão por que voto eontl·a a emenda. 

o Sn. PRESID!lNTii:- Para. enc~~ominha.r a. 
vota.ç5.o ~ 

Como v. Ex. acabou de ver, essa mzão é 
a mesma que mo Ieveu a votar contra todo O SR. BAltuosA LarA-Sim, senbor. 
o projecto, comqua.nto eu reconheça que a ~ 
emenda viria minorar· um puuco a. obl'iga- O Sr. Presidente-Tom a. pa.la.vra. 
toriodade, pois os oill.ciaes do exercito o da 
arma.da se vacoina.ria.m coro os seus medi· O Sr. Da.rbo8a Lhna (pela orden~) 
cos, de modo que _08 rnedlcos da saude (•) ~Sr. Prestdento, . niio fiquei perfeita
Publica. ficariam na impossibilidade de va.c· mente e~clarecido a respeito dos int uitos 
cínã.r os mesmos officia.os. . desta emenda, que de alguma sorte colliJe 

Assim, de fa.ct;>, seria sa.ruula. uma lacuna. e em ou ti'OS pontos cotlvorge com Q art. 2°, 
da Je~tra. a ; ma~, como considero que essa lettra Dr do projecto <Jue já. ost.L vota.do. . 
lettra. d contém ma teria. inoonstitucionlll, Não sei até onde irll. esta. emenda.,. intelll
pronunchnd.o-rne contra ella, voto tamborn ;lentamente formulada por alguos rios dignos 
contra. a emenda. (Muito bem, muilo bem .) Deputados pelo Distl'icto Fedrn•a.l, a cujos 

O Sr. Ba•icio Filho - Poça a 
-· palavra pela. o1•dem. 

0 SR. PRESIDENTE - Para. encaminhar 
a votação~ 

0 SR.. BRIOIO FiLHO- Sim, senhor, 

O SR.. PRESlDENTFl-Tem a. palavra. 

O Sr, Ddeio Filho (pela o1·dem) 
-Sr. Presidente, encáminharei esta vot:Lção 
muito rapidament e. 

Sinto nã.o poder dar meu assentimento á. 
emencla. proposto. :pelos Srs . Bulhões Ma.r· 
cial, Americo de Albuquerque e Sá. l<'l'eko. 
E' com o maior constrangimento que aponto 
esta discurdancia., que é baseada em · tres 
motivos. 

Acho que a c ama.ra., pensando de accordo, 
não devo acceitar tar~1 bom a. emenda.. 

Vejamos os motivos: 
Primeiro: nit.o temos o direito do impor 

a. confl~tnça, 
Segunllo: pó le &eontooar que o roO<Jico do 

exorcito seja par1ida.rt., da va.cclna. huma.uu, 
& qual, como se sabe, é muito peri!fO~a.. 
podendo introduzh• molestlas no Oi·gaOJsmo 
do vaccinarl.o, e, entre essas molestias, para 
n&o fallar em Olltras. posso apresanta.t• a 
syphilis, não nos assistindo o direito de im
p or uma tão élssusta.dora. inoculação. 

Terceiro: a. emenda obrigando os offi.
ciaes e soldados das clilosses a.r·madilos da. Re
publica., assim como do Corpo de Bombeiros, 
a. serem va.ccina.dos o l'C'va.ccinados pelus 

. roedicos das 1'6SpeJ~iva.s corpoJ:'ações, exclue 
· desse servico os unicos medicas competen tes 
pill'a. tal, os unicos que sabem ncsto pn.iz, os 

·unicos que sã.o roonopoliza.dm·es dos conho· 
cimentos de medicina-os mediaos da Dire· 
ctoria. Gera! do Saudo! (Muito bem; muito 
bem.) 

'Vol. v 

elevados intuitos r endo sincera b.omeuagero. 
Recaio, cntl•ctanto. que, havendo de pass.·u• 

paio cri v o rogula.mento.r do omiocn te Sr. 
Dr. Oswaldo C1•uz, a. emenda o.preseotada 
pela illustre ba.nca·la. do Districto l;'ederal, 
app<\reça, depois desta trabalho chimico, 
dcs!igura.da por fót·ma. ta.l a prevalecer de 
preferencla aquillo que o illustre regula
mentador cncont.I·ar nag entrelinhas, mas 
que não estivet·, ontro\auto, descripto, pelos 
illugtres ao tores da emenda.. 

A ornenda. refere ·SO aos o!ilcine.> o soldados 
das classes o.rma.da.s da. Ropublica., especifi
ca.da.menta do ox~rcito; do. o.rmada o da bri
g&da policial, n ii o cogit<J.udo (\a brigada dos 
m•Jsqul tos (riso), que IJlLo é cooslderada cla.s.se 
:~.rmuda., nem do eorpo de marinheiros e nem 
dà guarda nnciona.l. · 

OSR. PxtV~'iiDEN'N:-V. Ex. BSládiscutindo 
a. m~toria. o não púde fazel-o. 

o sn.. BAn.nosA LIMA - Attondendo d. 
pondnracli.o que mo ac:.ba. do ser feita. por. 
mhth··111e·ha. V. Ex. que indague si o onc-4· 
minharnento de qualquer vohcão envolve 
ou uã.o um conho.cimonLD de me1·ilis daquillo 
que sa vae votar, a.pouas auborúina.do á 
clausula. regimrmtal de ser o orad·or synthe
tico, isto é, faltar em bravos palavras, mas 
om breves pala.vras que onterada.m com a 
materia. 

Logo, uão se póde deixar d e disaut ir o as
sumpto quo a. emenda coosubstaneia. . 

seret o mo.is synthetlco, o mais cur to que 
me íúr possível. Mas á.s vezes nã.o se póúe ser 
tão condensado, em um comprimido de Víchy 
ou em p a.stilha.s. 

Mas eu quel'ó accentuar csto pooto que é 
cupita.l nã.o 56 em r cla.çã.o ao vaccinMdo, 
mas t:nnbem om rela~.ão ao vaccina.dor. 

Nestes medicos das ehsses <>rma.das, do 
vm•á lla.vet• a existo.m algm1~ que liP.ja.m cou
tmrio~ t\ va.r.dna.çãó a.ntiva.riolict~. 

67 
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----------------------------------, 
A emenda institue tal!lbem um de-ver para. • Netto, Carvalho Chaves. Carlos. Canlcanti 

0 vacc1nador, isto é, o medico 1le certo cargo Soare!! dos .. Sa.utc.s, Ju:veu&l M1lle r, Ma,rçal 
policial ou do exercito que f~r convid:J,do a Escobar, Dwgo Fortuna e Homem de Car
vaccinar, nos t~rmos deste art1go, ll obrtgado valbo. 
a fazel·Q, embora allegue não o poder pelas 
suas convicções scientiflca.s. _ 

Pergunto ; a. emenda. terá. tido . este a1-
cance,ou se refere sómente aos vaccrmmdos 1 

Desejo saber para ver corno voto ; num 
caso,_ta.lvez a.ppro-vasse; no outro, talvez re-
jéttasse. 'd d 

Porta.nto, é in<!ontestavel a pa;•pleJU_ a e, 
eni que :tlca. aquelle que tem de votar, sem 
saber precisamente o alca,nce dl). emenda. 

O !!h·. Preside:nte-Reaponderam 
á chamada 105 Sl's, Deputn.dof! • . Niio ha uu
mero. Fica. adiada a votação. 

Pa-ssa-se ã. ma teria em discussão. 
E' a.nnunela.Q.a a continua,ção da 3" diS· 

cussão do :projeeto n. 30 c, de 190.. sub· 
stitutiva do projecto n. 30, Jeste ~nno, q_ue 
autoriza o Presidente da Repubt1ca a en· 
commendar á industria, pelo Mipi~terio da. 
Ma-rính;~., os navios que menciona.. Limito-me a estas palavras, subordma.n· 

dQ-ome âs disposições. do Regimepto: 
Posta a voMs, é reJeitada a refertda. eroen· o @r. P"~Rideo. ~~-Tem a pa.lavra 

da. sob. n. 13. o Sr. Alves Barbosa. . 

o- Sr. Bricio Filho (pela ordem( o Sr.Alves Barbosa diz que, por 
reqUI~r verificii.Qão da votação. tet• dado a hora, não pôde concluir, na sas~ão 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se anterior, as suas obsenações acerca do pro
terem votado contra. a emenda. 96 Srs. Depu· jecto dA reorganização do ma-terial naval, 
ta.dos e a. favo~ apenas l. Proseguindo hoje nas eoosílieraçõ~~ então 

iniciadas, 'Vae responder á.s impugnações of-
0 Sr. Presidente-A votação ac· ferecídas :pelo illustr e Deputado Sr. Barbosa. 

cusa a. presença. ·de 97 Srs . Deputados. Não Lima. 
ha. numero. Em primeiro logar ·tomará em conside-

Vae se proceder á chamada. .ração a critica do nobre Deputado referente 
Procadendo·se a chamada, veritica-se t e· á, oonat.rucç,"ío do eruzador Alm\rante Ta· 

rem·IIB ausenta.do os Srs. lndio do Brazíl, mandaré. 
Virgilio Brlgido, Esmeraldino. Band.eir~, Ro· Colheu u informaçõ2s pedidas por S. Ex. 
drigues Lima, Bulhões Ma.rcu:.l, F1del1s Al'- e póde affirmar á CamMa e ao paiz qua eiio 
ves Galvão Baptista., Henriq_ue Borges, Cru· infundacla.s a~ accusttÇÕe8 feitaa á. adínini.s
vedo C~valcante, Pa.ulino de Souza, José tração publiaa. ·eom refer<Jncia. á oonatvucçã.o 
Lobo Carlos Ca.valcanti, Elizeu Guilherme, do Tamanrlarê, 
Soará& dos Santos, Ju-ven11.lMillcr, Marçal Dea.nt e dos fa.etos de que tom noticia, as
Eacoba.r, Victol'iDI) Monteiro, Diogo Fortuna segura que esta navio recommonda a. iudus-
e Homem de Carvalho, tria na.-va.l b~·azileh·u.. 

Diz-se e repete.so ~ue o Tamantlart! já. 
O llr. Presldent.e- Responderam custou aos cofres p\J.blieos a fabuloaa 10mma. 

á. chamada. 122 Srs. Deputados. Ha. numero. de 40 mil contos de réis. 
Vae.se proseguir na votaçito. · · POda n.Hl.rmar com plano conhecimento de 

Posta de novo, a votos a referida emenda cu.usa. que, sommadtiS todas as ~spezas, o 
sob n, is. verill.ea.·se terem· votado conlra Tamandaré apenas custou a Na.ça.o 6.322 
92 Srs. Deputados e a. fa.vor nenhum, contos de rêis. 

Comparadas as despezas feitas com o Ta
O @r. Pre&ldente - A votação ma~dari com o pro;ç~ pol' que foi a.dquil'ido 

aocúsa. & presença. de 92 Srs · Deputados • Não pela Repu blica Argentina o cruzador No"'e de 
ba numero. JuU.o.construido na rnglaterra nos estaleiros 

Va.e se proceder a nova eha.mad~. Armst1·oog, e tomando-se em consider ação a 
Próoedendo·se á chamada, venfica·se te- diJ[ercnçu. do deslocamento dos dous navios, 

rem~se ausentado os Srs. __ AI•thur Lemos, v~rifie&·Sf.l qlle aquelle cruz~or custou 
I ódio do Bra.zll, V-lrgilio :Urigido, JoiQ I.l)p_~s, a,p~_ga.s ma~s lú • f Q do que este. • 
Alfonso Çosta., João Vieira, ~l!!116l'f1ldJno ' Ta._lqi[er~;mça. pó4e ser le.vada ~ collt;l,d~s 
B&!ldeit•a., Elpidio Figqeiredo, ,i\ugu:;~to de i!) ~e1•rupcõ\l:S que tG!ll soJl'J.'tdo a. coust[11Cça<> 
Frelta.s, Rodrigu4i!S Lima, Rodrigue~ Sa-l- d_o navio b1•azi1eii•o, )à. por tor tollla.do pa.J,'te 
danha. Morell•a Gomes, Bulhões Marcial, ::lá na. t·t~volta, a.ntea de completamente con· 
Freire, João Baptista, GiUvão Baptista., Lau- cluido, j á. po1• t a t• set•vido algum tempo da 
rindo Pitta., Henrique Borges. Gruvelll) Ca.· 
valoa.nte, Pa.ullno de Souza., Berua.I'Iio de 
Campos, Joll6 Lobo, Leite de Souz'l1, Costa ( ·) Este di~ cur to J.i âú !o i r evist.v t:Olu v,ra.dol*• 
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pontão para a Escola. Naval- além da in· hoje ainda não se assentou em um looa.l para 
terrupça.o proveniente do facto de não ~re_!II construcção de um novo Arsenal de Ma.ri· 
funcciona.do bem os a.pparelnos de acutllaçao oh a, cuja urgencia. é l'eclamll.da. por quantos 
da camara das caldeiras,- inconveniente, couhecem·as nossas necessidades na.vaes. Até 
alíll.s, já. removido, a est;l. hora. este momento ainda. não se decidiu sobre 

Flca. assim, de uma. vez por todas, a.ecen· qual doa ~ypos de t.orpedeiras de invencã.o 
tua.do que o Almirante Tamandare ainda nãe nacional dJve ser o proferido. Por .iss<~, 
custou mais de 6.300 contos de ~éia, e que, a.pplaude a coliducta do illustre Ministro -da. 
nessas condições, honra. a. engenharia. e a Marinha, que, competente como é, estudou o 
industria. navaes brazileiras. progresRo das principa.es marinhas, con· 

Em seguida, o honrado representante rio- gregou os elementos capa.zes e organizou o 
gra.ndense perguntou si nã.o ser ia mais acer- plano de reorganização-da nossa armada que 
íado adopt.t.r o plano de reorganização na. vai encerra o projecto em deba.t.e. 
formulado e proposto pelo illustre Sr. almi· Fez S. Ex. muito bem, provou uma rara. 
ra.nte Proença., <iigno chefe do estado-maior intuicão pratica., e é de esperar que breve· 
da. arma.dr.. . mente po!lliamos bemdizel-o ao contemplar· 

Dá testemunho da alta capa.eid\l.de e do mos, enthusia.sma.dos, a pa.tria amparada. 
preparo sc!entiftco do Sr. almirante Proença, em um regular poder-naval. · 
mas prefere, aos typos de couraçados e cr·u· Entrt'lndo em outras considerações, mani· 
:&ador011 propostos por_S . Ex. , os t>sta.beleci· feata.·se o orador pela. conclusão das obras 
dos no projecto em diB?ussão, porque -~eem dos dous monitores que se aoham.nos esia.
artilha.rla. demator nallbre, couraça roa.1s es- leiros do Al'Senit.! de Marinha., os qua.ea serão 
pellll& e maior raio de acçã.o. de vantagem pa.ra. o serviço duvial. 

O Chile. pteparando-se para a eventuali- Hisioria a sua. administração na pasta da. 
da.de de uma. luct!lt oom a Republíca. Argen- ma.rinha, para. provar que, ai muito nã.o fez, 
tina, encommendou couraçados de ll .500 to- como desejava., pela sua clll8Se, lá. não foi 
neladas. um medalhão. 

Os cruzadores-couraçados, ha. cerca. de Antes de podm• ser exclusivamente um 
oito para. nove a nnos, teem a.ugmenta.do administrador technico, teve de ser um pa.· 
sensivelmente a. respectiva tonelagem, pro- ciftcador. Tudo era. ruína., t udo era. escoro
curando estender o seu raio de a.ccão, bro; a. a.rmada. estava desunida, não era. uma. 
acorescido o seu valor offensivo e defensivo, ra.milia presa por laços do sincero afi'ecto, 
de maneira que a. capacidade de deslocamento era. um a.ggJ;egado do rivaes e inimigos crea
pa.ra. os na.vioe em projec~o merece o seu dos pela lucu. civil , 
apoio. Na ItaJ!a houve ha. pouco tompo um Procede á leitura. de trechos do seu rela.
projecio de couraçado de s,ooo 1oneladas, torio, nos qua.es .Be evidencia a sua U>nden· 
ma.; as opiniões pl'Oftsslonaes de tal f'órma cia pela. centra.liza.ção dos set·viços da. ma
discordaram que elle niiel chagou a. se tra.· rioha, e proroette envidar esforços para. que 
duzir em realidade,. e o Ministerio da. Ma- a Ca.mara, na. proxima sessão, decida. sobre 
rinha i~lia.na. resolveu sub!!tituir o plano do o seu pt·ojecto creando as Prefoitura.a Mo.
de 8 .000 toneladas pelo da construcção de ri~imu . 
um couraçado de 13.000, A teodencla., por· Dizem que a ma.rinba. é consumidora dos 
1anto, para o au~rmeato da ca.p~idalle de nos:10s orçamentos. E' uma inexactidão pas
desloca.mento dos vaBOB de guerr~ obse;ov& se mosa . O seu orçamento é de 29.423:000$. e 
em to ..Las as marinhas cultas, : des&a. som ma são destinados 27.000:000$ paro 

Continuando na. critica do discurso do despezu de administra.ção e couaer\·ação de 
Sr. Barbosa. Lima, demonstra. a. sua sem m!lteriHl, 1.600:0()()$ para o melhoramenta. 
razão, e pensa. que S , Ex., em vez de da armada. e 800:000.~ p 11 ra. m"teria.! do 
tra.zer O$ navios inglezes para. õermo de com con~truccão. gis o que p• ·s~ue a. martnba.em 
parncã.o em mMeria de pr-eços, deveria. contrlJ.I!re "vidente com a opi rriâo de tw.O::! os 
bu~car os da. mu,nnha fr-a.nceM ou i~lia.D1L. IDI'I!tres que eotendum que o poder· r.av;ll tle 
TodJs sa.bBm que a Ing latel'ra sempl'G teve um .. nação procba. de gra.udea l'tlcurso~ vrQa• 
em mir-JI. prolicger a. sua industria. naval, mentarios. 
r ecorrendo especia.lmente á. industria pa.1·~i- No pa.reoor do orador, quanto antes o Con
cular para. as sua.s construcções, pelo que gresso deve encarar resoluta.mente o pro· 
eUas ic::porta.n1 em muito :menos do que blem& da nossa. defesa. naval, augmentando a. 
nos Q$W,eiNS a.Uemãea, americanos on nossa etlluadra. · 
!rancezea. Arma.mentos model'nos devem sub!ltituir a 

Lamen1a o orador a. a.mencia. de uolfurmi· artilh<r.ria. CJ"ndernnuda., para qne os homens 
da.de ,;e p~nsar e de agir que 1!8 nota. tã. .. do mar nàu \l~oham Sé que cou1ar com t1 ·~~eu 
a.bunda.utetutm\c nas uos~<UJ 'l'"'stÕ<.·..; te- p;unutitSUltJ e uãu SliO' r>no ll•~m iJ~ tlo<1h,S d.e 
chnicas e pr~>Jhl•i(IJla.u. P"r tt.xt:lllploi: .. t.e .l de!t~aa. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 13:41 +Página 1 de 71 

532 ANNAES DA CM!ARA 

O Bra.zil será. tanto mais forte quanto 
mais poderoso. forem os SElUS elementos de 
lucta. para. o oceano e pwa rosgu:J.rdo da 
no'l!la vasta. costa. o dos nossos portos in· 
defesos. ·-

0 Congresso praticarà. um acto da alto pa
triotismo, offerecendo ao paiz a ma1•inlla que 
merece e pala qua.l ancioso supplica através 
a,voz de todos os que querem o Brazil res· 
peitado e fvrmau<io na. linha d:J.a na.ções pre
paradas pllra resisti!.' a qualquer ataque 
contra à ·sua dignidade ou a sua. integridade. 
(Muito bem ; muito bem. O ore.tlm· é aú;·açado 
pela una~nlidaJe dos set{s collcg(ls p;·ese,.ltes.) 

Fica. a discussão adiada p<~la hora. 

O Sr. Pre8idente--D~vo corunm
nical' â Camara. que íi.lram hoje distt•íbnidos 
os avulsos: do projeo&o dtt ltoccíta Gc;•a.l rla 
Republíca. para o ex:el'lieio de l904-e o da 
Reda.cção pat•a ga disoussU.o do Ol'çarnea to da. 
Guerra.. ( Pat,sa. ) 

A ordem do dia, para. soguuda.-foiri1, 26 do 
correu te, é a seguinte: 
- Continuação da. votacã.o das emendas ao 
projecto n. 121, deste anuo. do Senado, tol'
uando obriga.tol'ia.s em tuda a Rcp nblica a 
vaecinação e reva.ceina.c;li.o contra. a variola 
(2~ discussão) ; 

Votação do projr..cto n. HH, de 1904, auto .. 
riza.ndo o Governo a a.ppliea1• ao preparador 
de historia natural mBdica. da FMuldadc de 
Medicina. do Rio de Ju.neiro, Dr. Antonio 
Sattarnini, a disposi9ào da. lei n. l3B, l\a 21 
de junho de i903, conslderando·o lente substi· 
tuto da. me~ma faculdade, dasiguau<lo-lhe a 
secção que lho c<\mpeto polM pr·ovas daci[ls 
em concnrso o segundo a~ oonvanioncias do 
ensino (3~ discussão) ; 

Coníinua.ção da. 3.. discussão tlo projecto 
n. 30 C, de 1904, subs&itutivo do IJrojecto 
n. 30, deste a.nno, que autoriza q Presidente 

da Republica a encommenda.r á. industrfa., 
pelo Ministerio da Marinha, os navios que 
monciona.; 

3• discussão do p1·oj ~c to n. 195, do 1904, 
a.utol'iza.ndo o Podet' Executivo a abrit· no 
Mioisterio da I<'azenda o credito extraordlna
rio de 51$B49; ouro, o 604:294$945, papel, 
para c!l'octuar o pa.ga.mento da.s dividas de 
eX:ercicios fiudris relativas :1os Vttrios Mínis
tarios ; 

Discussão unica do pro,iecto n. 193, de 1904, 
relativo á emend<1 do Senado ao pr·ojecto 
n. 318 E, de 1903, que fixa. os vencimentos 
do pessoal da. mesa do rendas de . 1 ~ cla.sse 
de S. Francisco, em Sn.nta. Ca.tharina. ; 

Discu$são unica. do parecer n 65 C, da 
I 91):!, sobro a.~ omendas otfereeid~ts na. 3• dis· 
cussão do pruj.!cto n 05 B, deste anno, sn
stituti\'o ao do n. 183, de 1903, que Ol'ga· 
niz(l. o qu(l.r\l'o dos a.udi•ol'e~ do cxc1'1lito, 
declaração dos seus direit os o d tWill'Od, tor~ 
nando·os extensivos ao auditm• de ma.r ínlla, 
e dando autil';J.S pro videncias ; 

2a discus.~ão do pl'VjDdo o. 191, de 1004 , 
autoriz&ndo o P•>uen· Executivo :~ auril• ao 
Ministerio da. In<lnstl'ia., Víacíi.o e Ohl'as Pu
blicas o credito extraorrliuario do 72:85:l$600 
pttra pago.r á Amazotl Skam Naviga!ion Oorn
pany a. subvenção l' tllativa. aos mezos do 
novembro c doz~mbro de HJ03 ; 

2~ dí~cussão do projecto n. 145, de 1904• 
pctrmittilldo aos funccioMrios civis fedoraes• 
activos ou inactivos, consignarem mensal · 
mento á socieJa.de 1monyma. «Cooptlrativa. 
CiV'il do& Funccion:1l'ÍO~ Publicas Fed.eraes» 
até dous terços J.os ~aus or(lena.dos, pa.1•a. pa
g:tmtmto de forne~imeutos (tUe lhes t enham 
sido feitos ptli<J. mesma. sociedade, e dando 
outras providencias ; com pa.reeores du.s Com· 
missões de Fazenda e Ináustria !l de Orça
mento. 

Lavanta.·sCl a scss:'ío ás 4 h l)ros o 10 mi
nutos da tar(lo. 

110" SESSÃO E~I 26 DE SETEMBHO DE 1904 

Pj·esiàencia dos Srs. OUvei1·a Figuú1·edo (1• Vice·P1·es!dente) e Julio de Mello (2~ 
Vice· Presiclettte J 

Ao meio-dí<4 proceile-so ol. chnma.da, a que de Oliveira, Lui z Domiugues, Anizio do 
respondem os Srs. Olivoira Figueiredo, Julio A IR-eu, l<'ouseoa. c SHYa, AlbsN Mf'l'allhão , 
de Mello, Alencar Guimarães, Thomaz \Valfredo Loal, Tr-indade, Teixeira de Sá, 
A.ccioly, Wandel'ley d() Mendonça, Joaquim Medeh·os o Albuquerquo. Briclo Filho, 

ü·es, Silo Peixoto, l!:tl\lus 1\ru.l'tns, Ho~<~uuab Malaquí<~s Gun.;il.lve~ , Elpidio Figueil•edo, 
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·Arroxollas Galvão, Rodrigues Doria, Jovl
nia.no do Car•·alho, Domingos Guimarães. 
Noiva, Pdsco Paraizo, Garcia Pires, S:J.Lyro 
'Dias, Alves Barbosa, Pa.t·anb.os l.lonteneg1'0, 
Rodrigues S"'ldanlHI, Herodia. de Si, CoJ'J'êa 
Dutra, Mello Mattos, Nol8on de Vascon· 
cellos, Sá Freire, Jo~o R\ptist.a, Galç-ão 
Baptist,~, Pereira Lima, Julio Sn,ntos, 
Mauricio de Abreu, Ca.rlos TeixeiT<l Bran<lão, 
.Viria. to Mascarenhàs, Estevão Lobo, Bernard<> 
Monteiro, Rib!lü'O Junqueit'<l, Oarnairo de 
·Rezende, Bueno de Pai v a, João Lui~ Alve~. 
Levnel Pilho, Lamouniu Godofredo, I-Ienri· 
que Sa.lles, Oalogeras, Carlos Oltoni, Olyntho 
.Ribeiro, Wenceslâ.o Braz, Moreira da Silva, 
B.ernardo J.e Campos, Valois de ·Casti·o, 
Rebouças de Carvalho, Arnolpbo Azevedo, 
.Fet'reira Braga.. Leite de Souza,. CandUo 
Rodrígues, Rodolpho Mil•anda., Bc-rna1•do 
Antonio, Costa Netto, Carlos Cavalcanti, 
Carvalho Chavos, Paula Ra.mos, Abdon 
Baptista, Soa.ros dos Santos, Juvenal Mi!lel:', 
Marçal F..scobar, Barbos:\ Lima, Germa,no 
Hasslochcr c Diogo Fortuna. 

Abre-se a se~ são. 

E' lida e posta em di~cus$'i\o a acta. 

O Sr. Alen~ct.r Guinuu·ã.es 
(f• Secretario)- Sr. Presideate, crt:~io que 
me mantenho perfeitamente nos t(lrmos do 
Regimento, aproveit11ndo-me da discussão da 
acta. p!l.ra rebat·Jr a.fll.ama(,'.ôes feitas por uma 
'l)dria do Jo1·nat do Commel'cio, de hoje. rel<t
tivamente a protellações havidas nesta. Ca.
illil.Pa, a proposíb da votação do projecto 
que torna. obrigatorí:J. a vaccinação e revac 
einação contra a Vt1riola, no ter1·i~orio da 
Repub!ica. 

A vdria do .Jo1·nal do C'tlmrne•·cio, a q ue.!lle 
retiro. attribuo a rcsponsa,biliiade dessJ. prJ· 
tellação á disposição do actu;Ll Reg-imento 
que permitte a cétda um dos Srs,. Deputados 
o direito de eoca.miohar a vot ação elas ma.· 
te1•ias sujeitas á dcliberilção da. C11maru.. · 

A censura que encontro nessa 'f!dria á. Cem
missão de Policiu. da C<wlrtra ê intelramente 
descabida. 
~: A -vdria, e.scripta, sem onvol •rel' aliás a 
respoos;lbilidade da redacção do Jo1·nal do 
Commercio, está em termus quo dPmonstratn 
aomplcta o ab~oluta ignoraocia da disposição 
do nosso Regimento e, mais ainda, do quo ~L 
nossa longa, .Pratic<t padamentat• havia auto
J'izado nesta Casa, com apoiu em disposição 
tomb.em l'egimental. 

0 Sa, PAU LA RAMOS-Apoiado, 
0 SR. ALENCAR GUIMA.RÃES· :.._ Pelo antigo 

Rt:gimento, qualquer Deputado tinh}l. o .di
·rotto de, na occa..siã() da votação de meclidas 
au.jeitas tí considençlío da Camara, produzir 

longos discm'So~, som limites ou restri
ccões. 

O Sa. PAULA. Jl,\.l:l•JS-Sompre teve. 
O Sa. ALENCJI.l~ On.tMARÃES -Isso, porém, 

niia se d;I agora, não se pódo dar com a dis
p~siçíio do art. 208 do actual Regimento tão 
gravemente ccnsul'ado por essa '!ldria, porque 
a. fa.cu!Jado ahi concedidn, ao Deputado de 
usat' ,:a pabvra. pula. orJem para enca
minhar as vota.çõéls está limitada u. bl·eves 
considerações sobl'C a matoria sujaita ·á VO" 
tação, •• 

0 Sn.. GEitlúANO HASBLOCnER- Foi O mal 
do Regi,nento. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES- •• , prohi
bindo exprC!samento que se discut~ a respe
ctiva ma.t(Jia e sobl'e ella se façam longas 
cxpla.na.çõo. 

O SR. \VI·;NCESLAU BRAz- Muito bem ; o 
Regimento é expresso. 

0 SR. ALENCAR GCll>!ARÃES- Vou ler a 
tlisposição do art. 203 para que a camara. 
po>sa fazer juizo seguro sobre as palavras 
que estou profC!ríndo: . 

«Art. 20R. Por occa.sião de vota.r, poderá. 
ser• concedida a pltlavra pela ot-deril pa.ra 
breve8 e~darecimcntos, simplesmeute no 
sentido de encaminhai' a vot ação, nã.o po
dendo sol' novamente discutida a. mataria 
nem pe1·mittidas !Jngas explicações.» 

Que diüt o Regimento a.ntgo ? Que, pol' 
occasião da votação, o Depu ta.do podia 
mar dl palavra para. encaminha.l-a; não 
r•stabeleeia limites, não impunha rest i•icçõss. 
o acl.uul Rogimeuto, a cuja organizaçã o pre
sidiu um espirito liberal. .• 

Os SI<S. GEitMANO HASSLOCHER, BR.ICIO 
FILHO H C'l."l'Il.O~ SRS. DEPUTA.OOS- MuitO 
bom. 

O Sn. ALF~r>cAn Gu iMARÃEs - • • • com 
pensamento dB não restringir absolutamente 
o direito que tem ~ ido assegurado a. todos 
os Deputados no desempenho de seu man
dato, nãn podia, Sr. Presidente, contral'iar 
esse mesmo !lspirito lil.Jura.I a que me acabo 
de refedr. Con~ervon a disposição do antigo 
regimento, explicando, entretanto , e bem 
dllfinindo a fa.culdtlde diJ.!l<J. ao Deputado <la 
encaminhar a votacão. 

o Sl.t- Pn.J;;SIDENTE- V. E:.:. ni'ío est:i. 
fazendo o bservaç;ões so bPe a ao ta • 

0 SR. ALENCA.a Guil\I.ARÃES- Estou den
tro do Regimento fazendo reetiti.ea.cões a. 
affi1'mações rererent~B aos trabalhos da Ca
mara.rela.tados na. acta cuja leitura acaba de 
sel' feita. 

A censura, do Jornal, • , 
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0 8&. BRtClo FILHO - Nã.o 6 do Jm·rta~, é 
da. pessoa. que a escreveu. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES - ••• a cen
SUra que estou rebatendo, referiu-se justa
mente aos nossos trabalhos da. sessã.o de 
anie-bontem e é, portanto, cabível a minha 
intervençã.o neste momento l:Ja.ra. restàbele
cer a. verdade dos fa.etos. 

N"'ao posso, porém, incorrer nas censuras 
de v. Ex. e vou terminar. 

Como vê V. Ex., Sr. Presidente, a. r e· 
sponsabilida.de desta prot'lllação, si protella
Ção existe, na. votação das emendas ao pro
jecto que inatitue a obrigatoriedade da 
vaccina, não cabe n,bsolutamente á Commis
são de Policia. 

Dê-se essa. responsabilidade a quem tem 
abusado da faculdade reg-imental a não se 
culpe a. Commi88ã.o (apoiados) por ter esta
belecido uma disposil)ão liberal como esta no 
Regimento Interno da. C amara., 

Sã:o essas as observações que tenho a fazer 
pa.ra restabelecer a verdade sobre a.ssumpto 
tão Jmportante · e tão gravemente adu l· 
terado. 

(Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Mauricio de Abreu
Sr. Presi~enie, oa sessão de 24 tomei parte 
na. vota.ção e estlve presente a. toda.s a.s cha
madas. Peço, portanto, a. V. Ex. que mande 
rectidcar a a.cta, que me dá como ausente. 

0 SR. PRESlDENTE:- 0 nobre Dep\lt:tdv 
será a.ttandido. 

Em seguida. é approva.da a acta da sessão 
antecedente. 

Pa.ssa.-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guhnarães 
( .1.G sticretario ) procede á leitura do aeguiote 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Do Sr. I• Secretario do Senado, de 23 do 

correntEI. eommunicando quo pelo Sr. Pre
sidente da. Republica foram sanoolona.da.s a.s 
resoluções do Congreaso Nacional, das quaes 
envia. um exemplar de ca.da lilli dos respe
ctivos a.utogra.pb.os, concedendo licença. : 
uma, oomo veneimentos, ao procurador da 
&e publica. na. secçio de S. Paulo, Dr. Alci
bíades de Toledo Piza., e ouiJ;·a.,com ordena.~o, 
ao ins:pa(!tor sanltario da Direc~oria. Geral de 
Sa.ude Publica., Dr. Alfredo Leal de sa Pe
reira.. ~ loteiradu. Archivem·se os auto
gra.phos. 

Do mesmo senhor, de igua.l data, coromu
nicaudo q 11e Coram sancaíona.das :pelo Sr. Pre. 
sidente da Republica. a.s J:esoluções do Con-

gresso Nacional, das quaes envia. um alem
piar de cada, um dos respectivos autographos, 
abrindo Cl'editos : um de 29:30()$, supple
mentar á. rubrica 9" do art. 2° da. lei n .1. 145• 
de 31 de der.embro de 1903, e outro, extra.or
dina.rio, de 30:230$570, para. execução da 
sentença em favor do alferes da. brigada. 
policial Norberto Gonçalves Guttenberg .
Inteirada. Artlhivem-se os a.utographos. 

Do mesmo senhor, de 24 do corrente, eom
municando que pelo Sr. Presidente da Re~ 
publica foi sa.nccionada a resolucã.o do Con
gresso Nacional, da qual envia um dos 
0xeropla.res do respeeti v o au'tographo,a.brindo 
o credito espeeiuJ de 107$850, plll'a paga
mento de vencimentos aoa soldados do 1" ba· 
ta.lhii.o de artilharia Martínho X a vier dos 
Santos e outros. ~Inteirada.. Archive-se o 
autogra:pho. 

Do mesmo genhor, de igual data, commu
nicanrlo que, nesta. data. o Senado enviou 1 
sa.ncção presidenCial a resolução do Congresso 
Naciona.l autorizando o Governo a conceder 
um anao de lieenca ao engenheiro AlbertCl 
Macedo de Azambuja., ajudante da &- divisão 
da. Estrada de Ferro Ceutra.I do Brazil.
Inteirada.. 

Do mesmo seuhor. de igual da.~a, commu· 
nieando que o Senado nã.o pond'3~ dar o sau 
assentimento á proposição desta. Ca,ma.ra., 
devolvendo-a com os respeativos documentos, 
que autoriza o Governo a conceder um anuo 
de licença com ordenado ao Lo otncial da 
Administração dos Correios do Estado do Pa.
ra,nâ, Clarimundo José Correia.- Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igua.l data, commu· 
nicando que o Senado não poude dar o seu 
assentimento á proposição desta Cama.ra., 
devol'vendo-a. com os respeotivos documen
tos, concedendo a. D. Maria. de Castro Menna 
Ba.rreto reversão da. penslio de 30$ mensa.es, 
que compEltia á s11a fal!aoida. mãe . .,- Intei
rada. 

Do mesmo senhor, de igual data, oommu
nicaudo quo o Senado a.pprovou a nessn, da.ta 
enviou á. sa.ncção a. proposição desta Camara 
autorizando a abertura do credito e.draordi· 
nario da 6: 020$ em exe()uçã.o da sentença 
passad& em julgado em favor de Eduardo 
Martins & Comp.-Inteirada.. 

Do Ministerio dos Negoeios da. Guerra, Íl.e 
24 do corrente, satisfazendo a requisição 
desta Camara no offl.eio n. 1<:\5, de lB deju• 
lho ultimo sobre o pedido de João Vicente 
da Silva Ferreira, se~retario do extincto Ar· 
sena.l de G11erra. do Es~ado do Pa,rá, de paga.· 
mento da ordenado inheren.te a esta logar e 
a que se julga. com direito, a. partir de l de 
janeiro do corrente anno, por ter mais 4e 
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dazannos de serviço, até ser aproveitado em 
qualqum• repartição federal, etc. etc.-A 
quem fez a. requisição. (A' Commissão de Or-
ça.mento.) ,_ 

Do Presidente do Tribunal de Contas. de 
25 do corrente, enviando o Relatorio do Tri
bunal de Contas, organisado de accordo com 
o art. 8° de decreto len-lslativo n. 392. de 8 

-de outubro de 1896, e relativo ao e:tercicio de 
1903.-Inteirada-A:gradeça·se. 

Requerimentos: 

De Arthur Carvalho Moreira, l• secretario 
de legação, aposentado, pedindo a sua re· 
versão ao quadi•o dip!oma.tico, pelos motivos 
que allega.-A's Commissões de Fazend~ e 
Industrias e de Diplomacia e Tratados. 

De Francisco Monteiro de Almeid;t., prati
cante de 2• classe da Administr~ção dos Cor
l"eios do Districto Federal, pedindo seis mezes 
ele Ji()ença para. tratamento de sua saúde.
A' Commissão de Petições e Poderes. 

E' lido e -vae a imprimir, para entrar na. 
ordem dos trabalhos o seguinte 

PROJECTO 

N, 131 A- !904 

Ooncede a pertsão mensal de 500$ à uh~ua do 
efi:·Serwdor do Imperio !)>'. Gospl<r da Sil· 
ueit·a 11.farlins; com pareeer e e1nenrla ria 
Commisst7o de Pensões e Contas 

b proje()to sob u. 31, deste anno, propõe 
que se conceda li viuva do ex-Serrador do 
Imperio Dr. Gaspar .da Silveira. Martins a 
pensão menea.l de 500$000. 

A Commissão de Pensões o Contas, accorde 
com o alto sentir pa.1iriotico queil.1ct.ou a.os si· 
gnata.rios da proposição esse a.cto de tão 
signifioativonlca.nce,nã.opóde deixar de a.con• 
selhar a. a.pprovação do referiçlo projacto, 
com a modi:!l.cacão que estabelece na con· 
clusão. · 

Foi o conselheiro Gaspar da Silveira Mar
tins um doB maioros eattidistaa que tempos
suído a nossa. Pat1•ia., incaiJsavcl obreiro do 
seu progresso, promotor sem tregoas dos 
seus maiores avanços na. senda da dcmo
craoia. 

Nll. sua phase mais brilhante, na. maior 
pujança de suas conquist:ts liberaes e huma
nitarias, a nação viu seJDpre na brecha., no 
mais empenhildo da. acç.ão, honnndo-a, 
guiando-a, enriquecendo-a, sa.lvando·fl. mes
mo nas suprema~ crises, o extraord1nario, o 
vidente esta.di~ta e patriota. que foi Silveira 
Martins. 

Ninguein na sua épocia o excedeu em me
ritos, em ~eryiços, efll labor e dedicação 

pe!() bem publico. Ninguero se lhe avantajou 
na vastidão do saber, da. eloquencia. maaeula., 
do genio, postos em prol das grandes causas 
da n oSSIJ. Pa.tria. ! 

No governo da província., no Ministerio, 
no P.arla.mento, os seus trabalhos !ão innu·· 
mera.veis a contam-se pelas obras, peloa 
actos, pela.s reforma!, pelas providencias de 
alta. c accentua.da releva.ncia. que formam o 
mais rico patrimonio do seU' tempo e dá na• 
çã.o, nesse período aureo que nos conduziu á. 
plena democracia. 

Elle honrou a. Ame1•ica e o Brazll: este; 
por sua. -vez, deve honrar a sua memoria.. 

Absorvido com_pletamenie pelas gr&nde8 
idéas do bem pátrw, devotado de todo a.o ser• 
vi co nacional,Gaspar da. Silveira. Ma.rtins,coino 
sóe acontecer a. quasi todos os nossos homens 
de Estado, durante a sua. longa. e agitada. etis
tonoia. abnegadamente abriu mão de seus in
teresses particulares e, ao t'a.llecer, . legou. 
apenas á sua viuva, com a grandeza. extra
ordinaria do seu nome, a. ma.is completa., a. 
mais absoluta falta de. recursos. 

A nação não póde, sem deslustre, conÍ!ell
tir que aquella. que foi, em vida., a. campa--' 
nheirJ. do grande bra.zileiro, vegete ao deS• 
amparo, sem ml'ios de deeente subsistencia. 

Por isso, a Commissã.o de Pensões e Contas 
é de parecer que seja adoptàdo o projeót~, 
r eduzida, porém, a pensão a tresenioa il11l 
réis measaes. 

Su.la das Commissões, 16 de agosto de 1904. 
-Gonçalo Souto, presidente.- Elyseu Gui
lherme, relator.-Raymundo de Mirandà.
J . .ilioreira Al~es . - .il.fanoel Fulgen.cio .---Eioy 
de Eou:oa.-Moreira Gomes ,-Carneiro de Re· 
:rende, vencido. - Jo,ro Baptista , vencido. 

O Congresso Na.eional decreta.: 
Art. 1. a E' concedida. a pensão mensa.l de 

500$ d. viuT& do ex-senador do imperio Dr. 
Gaapa.r da. Silveira. Martins. . 

Art. 2.• Revogíl.m·se a.s disposições arii 
contrario. 

Sa.la das aossões, 1 de a.goato do 1904 .-" 
Vict~rino Monteiro.-Campos Oartie.r.-'-Jl; 
de Escobar . -Juvenal iltille r. - Germano Hàd• 
locher,-Jt<mes Dm·cy. - Diogo Fortuna;"""
v~spasiano de Atvi,qt~erqt<e.-Barõ~~a Uma• 

O Sr. ca:ntUdo Rod.r:lgiteiil.:,;.;: 
sr. Presidente, fui honrado pela Camm 

dos Deputados de S. Pa.ulo com ineuJDbeuci~ 
de t1·azor ao conhecimento desta Camara uma 
l"epresenta.ção no sentido de ·ser eliminadG 
do orçamento o imposto sobre dividendos de 
bencos, companhias e sooieda.ues anonymMt 
que é l'eputado, pela. una.nimiúade da.queUa. 
ca~a. de Copgre!So paulista, como contr&ria 
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!!; · di~posição do art. 9• da Cnstímiçli.o ll&da eompelt>ncia exclusiva. do.-s Estados, eoo-~;i 
. .Republica. do art. 9<> da Constituição Federal. 
~st:ado que muito se effor~a no cal!liuho do Sala das ::ei!8ões, 8 de agosto de 1004.-U. 

J:lrogresso, que trabalha. e produz mUlto, onde He,·culano rle F rei! as -A de GusmtZo 
l'l.ore>cem. companllias importantíssima.~. . · · . • 
estabelecimentos de credita da maior impor- :1!:' cópia conforme. secretaria d~ Ca.mara 
ta.ncia., é natural -que s. Paulo se pro- do Depu~a~os do S. ~1;1lo, 9 de ag osio de 
occupe menos de assump1os políticos do quo HI?_4..-0 dn·ector, Bms~l•o Ramos de Toledo 
de casos como este de ordem economica · e S1lva. 
e ÍB~O e:rplic<l. por que elle S0 interessa. Desu; 
momento, com o imposto sobre os dividendos 
de Sa.ncos e Companhias ou Sociedades Ano
nyma.s. 
· DeseJ:Dpeobaudo- mo des.so compromisso, 

Sr. Presidente, vou enviar á Mesa: a repre
sent •çlí.o da Cama.ra dvs Deputados de São 
Paulo, esperanclo que a digno. Commissão 
de . Orçamento preste a. ma10r attencã.o a 
esse importante assumpto que, com razão, 
preoccupa a diversos Estados da Republica 
entre ~s quaes o que tenho a. honra de re
presentar. 

De accordó com o Regimento, peço a 
V. Ex. que mande publicar na integ1·a a re
presen tação, de . accordo com o p11.ra g ra.pho 
unico do artigo do R.~giment.o. (Muito bem ; 
muito bem.) 

O .Sr .- .João L~l.iz Alves-Sr. Pre
sidente, f.tço um novo appello â illustrada. 
Commissão de Instrucção Publica, pedindo
llleo obsequio de dar o seu pa.recer a re
speito do projoo~ do meu d{gno oompa,- · 
nheiro de bancada, o Sr. Manoel Fulgencio 
(apoiados.) 

E, sem q ue pareça impertinente, solicito 
tambem de V. Ex. a. inclusão na. ordem do 
dia do meu projecto, que reforma a tarifa. 
aduaneira. 

Faço este pedido porque, resultado de 
gt•a.nde esfot•ço e trabalho, ser-me·hia. sum. 
mt\mente desagradavel ver esse projecto 
a.til'ado a.o nimbo do esquecimen to e porqu~ 
eu estou certo que esta. minha. intet•venção 
regimental (ia dizer diplomatica.) não será. 
mal recebida por V. Ex. , a quem sempr e 

O 8r. Presidente- Os sonl1ores 
que consentem que a. represent::t.cão seja pu
olicada. na integra queiram Jevanta.r-se. 
(Pausa..) 

acato e considero. · 
Eapero, portanto, que a Mesa., logo que isso 

seja. possível, a ttenderá. ao meu pedido. 
· {Muito úem, mu~lo bem.) 

Foi :~.pprova.do. 
O Sr. P..-eliJidente-0 nobt•o Depu 

Vem á. Mesa. é lida. e cnvia.da. á Commlsão tado será oppor,unamente attendido. 
de Orçamento a seguinte Tem a palavra o Sr. Bricio Filho . 

Exmo. Sr . Dr . 1° Secreta.t•io ua Ca.mara 
Fede1•a.l. 

Temos a. honra. de, por eópia., transmittir 
a v. Ex a inclusa. indicação, unanimemente 
approvada. por esta. Camllt'8, em que se r·e· 
presenta. ao Congresso Federttl contr11. a co. 
brança., pela União, do imposto ~obr•e divi
dendos das sociedade a.nonymas, pedindo se 
digne da.r .della conhecimento 1\ Ca.roal'a dos 
Deputados, de que ê v. Ex. lOUito digno 1' 
Secretario. 

AproveHamos a op;portunidade para. si
gnificar a. V. Ex· os protestos da. nossa mais 
al~a consideração.- Joao Aluares Rubiilo Ju. 
nior, P1•esidento.- Jose Vicente de A::eoeóo, 
1• Secretario. -Emygdio Jose da. Piedade, 2'> 
Secretario. 

CtlJlia. -Indícação n. 5, de ÜJ04.-Iodiea.· 
m os que a Cama.r~ dos Deputados repre
sente ao Congresso Federa.l, por interme
dio da. banoa.cta. paulista no Senado e na 
Cama.ra , contra. o imposto de di videndoa 
a.rrecada.do pela. União, e cuja decretação é 

O Sr. Briclo Filho -A queetã.o 
da vacciua., Sr . Presidente, rebentada. a.qui 
Col estalar JJO Consalho Municipal. 

Na. sessão dea.nte-hontem t res membro~ 
do Cons"lbo Municipal, os Srs. Monteiro 
Lopes, Lima. Roche. e Julio de Oliveira., 
assomaram á t ribuna e, baseados em uma. 
noticia publica.da por um dos jorna.ea ua. 
manhã. de 2S, rola.\a.ndo a seu modo ~>e: i r&r 
baliJ.os pal'l u.mt~ntures de ! 2, ·tomaram em 
conslderaçi\o um suppusto lncidtJnte como 
occOL'L'ido entL'e o h umilde oradot• e a 11eu 
digno companheiro de ba.ncada,o Sr.Medeiros 
e ~lbuquerque. 

O pl'imeiro dos mencionados intendente3 
disse ter esperado que tosse r ectiftca.uda a 
noticia. do jornal, e como ni!.o visse conões- . 
ta.ção de eepooio alguma, tomou a. inlcia.\i v a 
de leva.n·ta.r o seu pr<~testo contra a. insinuação 
atirada á. corporacão de que faz parte. 

Entretanto a contestaçio tinha a.pp&L·ecido. 
Ant.Qs de -tudo convem salientar que no 
Diat-io do Congresso de 23, onde toó.oa os 
meo~s discurso.~ foram estampados na in te
ir&, não figm·a a. mcnot' referencia e.o fac to 
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e niio podia. fi~ura.r porque durante todo o 
correr da sessao de 22 nada occoi·reu que 
pudesse justillca.r o local do apontado orgam 
de publicidade. Depuis o Diario do Cong,·esso 
de 24 t1•az a contestação formal, produzida 
na. vespera, pelo proprio Sr . Medeiros e 
Albuquerque. 

A. uatural defei•encia. que deve· existir 
entre legisladores, embom do csDheras di1fu. 
rentes, leva-me a. offerecer aostres oons~ 
lheiros -municípaes as notas ta.chygraphicas 
das minhas orações aaquclle dia .. si destas 
carecem para a. elucidação da verdade. 
· · Antes de sahir ·da tribuna deixo aqui con· 
signado o meu profundo reconhecimento 
pelos elevados conceitos, immerecidos cer
tamente ( nao apoiados), com quo mo trata. 
rarn, em phrases que penhoram, os t res 
citado!~ intendentes. · 

Ao concluir , devo lembrar que , embot'a. 
não seja represen~nl.e do Districto Federal, 
tenho, des~e o começo do mandato de Depu· 
tado, defendido com intransigencia, com 
ardor, com convicç.ão, sem intervallos, sem 
desft~ollecimentos, a autonomia do mesmo 
Districto .•. 

Os SRs. HEREDIA. DE SA E S,í.. FREIRE 
Apobdo. 

dividendos que figura. no pcojecto do 0I'ç&• 
manto da RBceita o que, como muito bem 
annunclou s. Ex., com aquella accentuada. 
proprieda.<le com que costuma. se ex,erna.r, 
espera. que aCommissiio de Orçamento preste 
a maior attenção a assumpto \ão impor
ta.nte, quo com razão preoecupa. diversos 
Estados, entre os qua.es o que S. Ex. digna
mente representa; e o ot'a.dor tomaria a liber
dade de a.ccrescenta.r-todoo os Estados, pois 
todos curam de alentar a in1lustria tiio forte. 
mente vex.a.da por ma.is esse tributo sobre-
tudo desigual ! . 

Devia. occupa.r a tribuna. na sessii.o de S!lb
ba.do, para o que se acba.va. inscripto, afim 
de cuida.r dea'e caso, não o tendo fei to por
Qtte os collogas que ttLilaram na. hora. do 
expediente a. esgotaram. · 

Felizmente, n~se mesmo dia.. o genial bra
zllciro conselheiro Ruy Barbosa., portador de 
uma repr esentação igual á. que o orador tem 
pre&cnte, j ustificou da t ribuna da. outra Casa. 
do Congresso. eorn o brilho o erudição que 
todru lhe conbecem e admiram.ser essa. uma 
idéa já veocedvra na conscienCia. dos legis
la,iores. 

Apresentou em o anno pas>ado uma.~~ 
present11Çw de todos os bancos e companhias 
sobre esse mesmo assumpto . 

O SR. RRrcro FILHO - ••• tendo oppo3to Agora ta.mbem, com a. Associação Com-
tena.z resistencia... me1·ctal se dirigem ao orador e aos collega.s 

O Sa. SA FRBIRE- E com talento, 
0 S:a. BRlOIO F ILHO- , •• não a.poi:~do . 

0 SR.. SA F R.EIRB - Apoiado. 
0 SR. BRICIO FILliO- •• • tendo opposto 

tenaz reslstenci:t · aos estrangulamento::~ das 
prerogativaa do Conselho Municipal. E agora. 
mesmo no combate cvntra o projecto que es
tabelece a vacclnação e a revaccina.ção obri · 
ga.ioria.s, tenho eotre outro~ funda.mentos 
impugnado o projccto porq~e. sendo o as
sump'o de ordem lucal, aos poderes locaes 
compet e a sua solução. (Apoiados .) 

E' a. regalia. do legislativo municipal que 
estou tambem defendendo, é a amplitude de 
aua.s funcçôes, é a. sua. independeacia de acção. 
(Muito bem ; muito bem,) 

de bancada no me;;mo sentido. 
Nesta representaçãD, cuja publicidade re

quer á. Camara. de cooCurmirlade com o pa
Ngrapho unico do art . 86 do Regimento,não 
se r eproduzem os argumentos da represen
tação anterivr ; reba.tem-se com vigor e ola· 
reza as contestações ror•muladas aqui, no· 
Senado e na. imprensa pDr occa.sl.õ.o do de
bate do orca.mento. 

Dispensa.-~e. no mumento, de fazer o his
tot•ico deste i n tere!l3a.nte c~o. porque já. o 
tlze1-a em o a.ono pass~do. 

A l'OPI'esenta.9ào anterior M lo.rgaroento 
instruida. com pareceres do nota.veis juril· 
consultes desta Capital e rla Ba.hit~. além de 
fazer a classificação do imposto e o seu histo
t•ico desde 1867. 

O nobre Deputa.do por S. Pa.ulo, iUustre 
membro da. Commissã'l de Orçamento, já. 

O Sr. Preeidente- Tem a pala- elaborou aewentla,quesel"ci. oppurtuoa.mente 
o Sr. Naiva. &l>resenta.da. ao Orçamento d~ Receita., e o 

o 18r. Neivn. diz vir cumprh• um 
dever, já. um pouco retardado, por motivos 
estra.nhos á. sua. vontade. 

Trata-se do a.ssumpto a que aca.ba. de se 
referir o distlncto Deputado por s. Paulo, 
o Sr. Ca.ndido Rodrigues, ao oft'ereoer á Mesa., 
para ser publicada. no Diario do Congres&o, a 
rept•eeoniaçã.o una.nime da Cama::.'& dos Depu
tados de S. Paulo contra o imposto de 

Vol. V 

orador se incumbiu u.e t omar a. o.ssignaturo. 
de distincíos collegas que acceitam a. 1dl!a., 
a qutll,esper<L, será maia uma voz vencedora, 
poiiJ j;l. são em grande numero os quo 
acquii1Scem á medida. que propugna. 

NiiD é occasiiio azu.do. para. \lDtt>a.r em de
ba.te. o seu intuito agora. ê pedir a. publi· 
cação, no Diario do Congre1so, da rept•csen~ 
taçã.o úe que é humilde porta.ior, e bem 
assim de outrol! íntel·e~sa.nte~ doQumoutqs 
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para a questão, taes como a representáção 
tlo a.nno pa.ssa.do, desde que ha Deputados 
que a desconhecem, e que foi então apresen
tada. ilo Senado pelo vener<mdo republicano 
Ulustre conselheiro Vlrgilio Damasio, e os 
pareceres dos nota.veis advogados Ferreira 
Vianro, !Afayetto, Ouro Preto, Amaro Ca
valcanti, Sá Vianna.; Pires Brandão, Fre-

. derioo Marinho e Joaquim P ires, sem falla.r 
nO. nptavel monograpbia do profundo juris
consulto, tão cedo roubado á sciencia. do 
direito e .á. Patria, o memora.'vel Amphi
lophio de Carvalho. (AJJoiado$.) 

·O caso não é, como pensam alguns, de 
interesse para os abastadas; o zelo do orador 
é IJelos pa.trimonios de crescido numero de 
casas p1as beneficentes e a.rtiatica.s do seu 
Estad~;>, empregados nessa.s companhias e ba.n· 
cos; e na defeza, sobretudo, dos interesses 
dos Es ta.do;. 

Eatudem outros a. questão sob o seu 
aspecto constitucional ; o orador, apoiado 
nos pareceres dos competentes, nã.o <lesfa.lle
cerá. de animo part~ o novo combate contra 
esta tributação vexatoria. para os bancos e 
companhias nacionaes, que pagam 6 1/ 2 •/. 
de imposto, emqua.nto institutos estrangeiros 
aqui pagam apenas 2 1(2 •[ •• 

Desigualdade pasmosD. l 
A'quellea que ainda. sustentam o imposto 

pelo desfalque qué elle representa. nos cofr.'es 
da União, IJedo a sua a.ttençã.o pa.t'<l o que se 
prova. na reprosentação que tem a honra. de 
dhigir á Mesa : o prejuízo é mlnimo em 
comparação ao que soífram os Estados. 

Ainda bem que agora os Estados desperto.m 
na det'eza. dos seus dh•eitos, c a provo. é que 
S. Paulo, por exemplo, que até agora não 
arreca.dava esse imposto, aca.ba. de o inclUil' 
no aeu orça.mento, certo de que o Congresso 
Naclooal o eliminara. par& o futuro e:x
eroicio, acoorde com a justiuima represen
taçÃo unanfme do se11 digno Çoogresao E&ta,. 
doal ; e esse Estado, que tanto se tem esl'or
ça.do, e de modo patriottco, p~l'a seu engra.n
deé:imento, nã.o viria. fazer eesa solielta.çã.o 
ai n10 achasse que de direito o tribut.Q é dos 
EsWios e que delle não póde prescindir. 

Apropria altiva. Mina. e acaba. dó decretar, 
cem noU\8 do seu povo•. impoat.o de I •f o, 
dei:ia.ndo registrado que, si não houver o 
impos\o federal,que para uns é inconstitucio
nal, para. outros indevido, em geral reputa.do 
como grandemente inconveniente, edea ~a.~a. 
serd. elevada a 3 •/o, cobrada exclusiva. 
mente em beneficio do Esia.do, com inquestio
navel vantagem para. as i11dua~rias, a.ssim 
a.ll1v1a.das des808 tributos. 

· Pede, 1\na.lmente, aos collega.s quo medi
tem ná questio, que no momento tem a.pe
llal o demerito de ser tratada pelo orador 
(muito• ~ao apiHados), mas que, a.mpe.rada. 

como está. pelos mais · eminentes juristas 
braz!leiros, se impõe sob os pontos de vista 
economico, "financeiro e constitucional, por 
ser de ·tnteresse supremo para. os Estados e, 
portanto, para o paiz. (il1uito bem; muito 
bem.) 

E lida e enviada á. Commissão de 0!1Çll.· 
mento, a. ~uin1e 

REPRKIENTAÇÃO 

Bahia, f!:/ de agosto de · 1904 - Exm. 
Sr. commendador João Augusto Neiva. 

Agr:Ldecidos a. V. Ex. ante o modo 
pelo qual acolheu o pedido que, em fins do 
a.nno pa.saado o a. proposito do imposto sobre 
dividendos, tivemt•s u. .honra. de dl•·igir a. 
V. Ex. e tendo resolvido votbrmos ao Con
gresso sobre o mesmo aesumpto, f'Olioita.mos 
permissão para de:pusital'am mãos de V. Ex. 
a representação junta. e á Ca.ma.ra, elevlida. 
oorporn.çio de que V. Ex. faz pa.rte, ende
reçada. 

Confessando, ainda. um·a vez, 011 nos1101 sin
ceros e respeitosos · a.gra.decimen tos, fazemos 
ardentes votos pela. felicidade pessoal de 
V. Ex. . 

Pelo Banco da Bahia.,os directores-Joa!j'«im 
de IAcerda.. - Bernardino da Costa. Roàr~guet 
Viamaa. Pelo Banco Economico da. Bahia, os 
dlrectores- JO<Io Bapti,ta 7'u170 • ..:... Dr. Fran
cisco J. Teix~ira. Pelo Banco Commer cia.I 
da. Bahia., os directores - Amíwice~ d11 Sou.ia 
Gomes.- Antonie Mat110. Pelo Banco Mer
cantil da Bahia, os diroctores - Horacio 
Urpía . - He»rique do$ Santos 8il'Oa, Pelo 
Ba,nco Auxilia.r das Classes - Antonio Pe
derneira da Rocha. Peta. Companhia. Sa.Una.a, 
- Cados V~íse Gomes. Pel!l. Compa.nhla 
Interesae Publico, Augwto .SU11etlre -
Antonio de Araujo Porlo. Pela Compa.nhla 
Uni~o Fabril da Bahia., Manoe1 de Sour.a 
Campos l•'í~ho. Pela. Companhia Fa.brll doa 
Fiaes - Dr. J. J • .Ribeiro àos Sr.mto$, Pela 
Companhia Aleoolica, Manoe~ Pereira da · 
Silva. Pela. Compa,nhla. Va.lença Industrial, 
o direoior gera.l, por procuração, Wi~ 
llfo,·eíra. Pela Companhia Allíança na Bahia.. 
Francí$CO Jose Rodrigues Pedreira . Pela. 
Cllmpanhia Emporio Industrial do Norte. -'
Polydot•o Bit!enco1.1rt, direotor. Pela Com• 
panhto Tdlhos · Ccntra.es, Augusto Cesr.ir do 
So1.6#CI U~ez . Pela. Companhia. Tram Ro~ de 
Nazareth, Manoel Josi Bastos, direotor. 
Pola. Cump3.nhia Industrial da. Es~unoia., 
J. AW61 Ferreira, dlreotor. Pela Compa.· 
nhia. Linha Cil'Oula.r, ManoeZ lil·ancí1co 
Gonçawer, dtrector . Pela Compa.ohia. de 
Queirna.do, Alexand1·e Freire Mala Bitlen
court, director gerente. - Pa!).lo Pereira 
Monteiro, director ca.txa.. Pela. Companhia 
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Fabrica Central da. Pojuca, díroctor caixa, o Tribunal pórfe ainda voltar at raz e refor• 
Dr. Manoel Dias de Moraes. mal-a. Esca é a. verdade. Não ha, porta.nto, 

. .'' caso julgado. 
j_;.,..-~ Imposto sobre diTidendos 

faEPR.ESENTI.ÇÃO Dll.UGIDA E~l 27 DE AGOSTO 
DE 1904 .AO CONGRESSO NAOIO,NAL PllLOS 
llANCOS E COMPANHIAS, COM SIIDE NA CA
PITAL DO ESTADO DA BAHIA 

Exms. S1•s. Membros do Congresso Nacional 
-Volta.ndo a occupar a tão sobrecarregada 
a.ttonção dessa. illustra asscmbléa sobre o 
assumpto por nós trazido ao seu elevado 
orit.erio, em fins do anno proJtimo passado, 
se nos a;fl.gura, continuamos no exercício de 
um direito a no cumprimento de wn dever. 

='!OS incitam e confortam, ainda hoje, no 
desempenho de tão penosa tarefa, a con
fiança na. excessiva. benignidade de VV. EExs., 
o conhecimento quo temos do alto saber e 
indefectível justiça des,~a illustre assemhléa 
e a profunda. convicção de um direito que 
sómente <~:tem sido neg~\do pelo3 advogaaos 
:fl.saaes, apezar de nossa jurisprudencia admi· 
nistrativa. e legislativa Jh& darem uma evi
dencia absoluta.» (1) 

Não é, pois, nem temeridade nem dosejo 
de conseguir de VV. EEx. um pronuncia· 
monto contrario ao resolvido, até pelus tt·i
bunaee, que nos anima hoje e impulsionou 
naqu-alla. occas!ão, quando pot• igua.t modo 
usamos mui legt ttma. e regu!a.rmen te do di
reito de petição. 

Esse era o nosso intuito, a.lguem o disse, 
mas,felizmento,para. que tão cavlloso nteoto 
se nos pudesse o.ttribuir fol mister ser apon· 
"tada. o. deoh!to do Collendo Supremo Tribunal 
em um pleito suJeito ao seu julga.monto,o logo, 
por desconhectmento ou esc,.uecimento, ae 
olvidar, na referencia, o· gra.llda numero e 
o valor dos votos divergentes, o, mo.ls, a. 
c!rcumsta.ncia, assas pudet•osa, de pender de 
solucio o recu1'So de embargos oppostos ao 
accordão, então invocado com ta.ma.nho 
ardor. 

Melhor amparados, não poderlamos das
fazer as duvidas entre a. affi.rmativa, feita e a 
solemne . contestução, quo deix:a.mos consi
gnada, d.> que invo·ca.ndo o testemunho sem· 
pre verdadelrD c sincero do i.Dsigne babiano, 
o conselheiro Ruy Barbosa. 

S. Ex., no famoso discurso pronunciado no 
Senado, em 26 de deze ,nbro do a.nno ultimo, 
assim be refeí'111: «Essa decisão foi s.dl)ptada 
slmpla91nonte pela maioi•ia. de um voto e 
ainda não coostitue caso julgado, porque 
ainda pendem embargos, do ex<.~me dos quaes 

(l) Ruy Barbosa - Diario dQ Oor~gr8880 de 
27 de de~11mbro de 1903, · 

Em vista. do que, prosoguiu S. Ex. : A 
autoridade legislativa. do Congresso está., 
porb.nto, intacta., nada nos tolhe, portanto, 
a liberdade de nos mani!'esta.r, principal
mente quando os princípios constituciónae~ 
faliam tão cla.ro o tão alto qu0 não é pos· 
sivel, _em boa razão, deixar de reconhecer 
exigencias .Positivas. (2) 

Quando não se tratasse do uma decisão 
unica, nã.o constituindo caso julgado, bem 
poderia aconteoer, sem c~usar, aliás, estra.· 
nbeza, que proprio tribunal reconsiderasse 
o voto. 

E, a proposlto, vem de molde r ecordarmos 
a memoravei occ!lrrenl:lia havida na. Côrte 
Suprema dos Estados Unidos, no renhido 
pleito sobra assumpto identico ao de que 
tl·atamos. 

Foi presente ao tribunal um. feito em que 
se pro pugna. va. pela inconatituciooa.lida.de do 
imposto sobre a renda, crea.do pela lei 
de 1894 .. 

Por seis votos contra. doua, o tribunal só 
manifee1ou, após um mez de delil>eração, 
pela inconstitucionalidade do imposto sobre 
a l'Onda. immoblliaria. ; por oinco contra. tres, 
julguu incurs:\ na mesma nullida.de a taxa 
;obre titulas de renda. municipaes e esta
duaes, e os su1fragios se dividiru,m meio pelo 
meio, quu.ntos ás outras disposições da. lei, 
q Ull poder iam os I"eunii" sob a. inscripçíto geral 
de taxas sobre dividendos e vencimentos. (3) 

O ampnta era, porém, mora.mente mate· 
rial ; pol'<luo.nto os nomes inscriptos contra. 
a. lei representavam um ooojuncto do auto
ridade mul superior á dos que se pronun· 
oiaram pela legalidade. (4) 

Mais tarde, o \ribunal, solicit11.do l>or um 
recurso de a.ccionid~as de ba.noos o vtas fer
reu" contra o onas lançado sobre os seus 
dividendos, assentiu em considerar a. materla. 
em questã.o e em 20 de ma.io de l89õ o Ollief 
JHslice Fuller procedeu á leiiura da sen• 
tença., cujos termos reso.m: O t r ibunal per· 
siste na opinião, já. expressa, de que o im
posto sobre os rendimentos da bens reaes 
é um imposto directo. Somos tambem de 
pu.recer que os tributos sobre a. renda. doi 
cabedaes mobiliaríos entram igualmente na. 
cla::86 dos impostos dircctos. 

(2) Idem, idem, 
(3) Rny Barposn - Cartas 

pag. 306, 
(4) Idem, idem, pag, 367, 

da In ~>lataru, 
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P_elo que 011 encargos ta-xa.dos nas secções 
27 e 37 do aeto legislativo de 1894., · oon
cernénte a income tax, verdadeiras fintas 
direota.e, eram inconstitucionaes, irrites e 
nullo~ . (5) 

Essa. resolução foi adopta.do. em sessão 
plena do t ribunal ~ pelo voto do j uiz Shil'as, 
do Estado da Pensyl vania., que_ na primeira 
.sentença suffl'l1gara. as disposições do acto 
de 1894. 

Solveu, po1•tanto, a. duvida pendente uma 
simples ma.ioria. de -cinco contra .quatro, 
sendo desempa.tante um vuto convert ido. (6) 

Ta.mbàm não occulta.reroos de VV. Exs. 
que foi annunciada., mui f.1cilmen1e e eomo 
argumen to decisivo, a ·confirmação do julga
mento anterior, facto que constituindo uma 
irreverencia ao mais elevado t l'lbunal do 
pa.iz; composto de juizes qtw niío permitt~m 
dessas libBrdades e qua.si aonualmootc mo
dificado pela. substituiçful dos seus mustres 
minisb'OS, importa.va. r.a. destruição da obra. 
grandiosa, quo é toda vossa., do recur·so in
stituido no art. 3° do decreto n. 9118, de ~ do 
dezembro de 1902. 

Oifendeu-se o colloodo tribunal e feohou-so 
tão impiedosamcn\e a ulvula. ou respil'a· 
douro que a. Yossa. Silbedoria ofi'cr-eceu na· 
quelle salutar disrJOslti vo. 

Os embargos aos accordõ.os tlcmro.m l'edu
zidoa a Iett1•a morta no projooto quo foi 
voseo e o appello que VV, Exs. ct·ea.ra.m não 
pa.Siia.va de 1illlu; Invenção prLrll. congelo dos 
que aorealtava.m enoon~ru.1' Du. loi caminho 
para. a. 111pa.ração da. lnjns1iça. soll'1•ida. 

Semelhe.n~e aontir, bom voem VV. )o;ss., 
ropou11a. em bn.sc f~l1111. e na tncunslstencia de 
a.rgumenloa. con~ra a. verdade incons~t~ucional 
pór nó~ sustento.da. . 

Volvendo ao bonroso facto da. Côrte Supre
ma do pa.iz dll. liberdade e da- garam.in. pela 
lndependonci a e justiça dN3 triiJUnu.cs, de: ve
mos lembrar que el!a. não temeu nem recul)u 
a.ni& a. a.meaca contida. neste ftoa.l da pc1•ora.· 
Çio me mora. vel de Mr. ea.rter, a.uxilia.r do 
Attornev General, M1•. Ornez : Não v;1. <' 
po:vo quando na. horu. da seu t1·iumpho encon· 
tra.r obstruido o caminho po1• uma. sen 'onça 
judicial, não vá. elle, si p1·eciso fô1•, caminhar 
até a. satisfação de ~eus intuitos, Pll.~ea.ndo 
por sobro a constHuiçllo o os trlbunacs. (7) 

Alil, ainda. menos, serviu de es~orvo ou 
emba raQO a vietoria da constitul~.ão eontr11 
a lei e prejuízo do Thesom•o Federa. I, 11em a. 

(!1) ldelll, idem, pag, 381. 
(15) Idem, id,m, pag , 372. 
(7) Idem, idem, . pg, 363, 

neca3.•id:~de angustiosa. de f.1zer desa.pparecer 
o deficit fo i levada. em coot a. a.pózar dà·.'osis
tentemen\o :proc!a.maúos o sobremodo ·é~~s-
feiados. · · 

A decisão a. que nos rGferimos envolvia. 
paro. o Thesouro Federa.! um prejui_zo \le 
10.000.000 de dolla.rs ou 50.000 eontos da. 
nessa moeda., a.nnua.lmento, perfazendo, no 
quinquennio da lei, o total de 50.000 .000 
de dollar ou 250 mil contos em dinheiro 
nosso. (8) · 

Entre nós, como em toda parte onde a. 
justiça c uma. realidade e os parlamentos 
at.tendem aos interesses do povo, n~o se con
aontG o reparo das finanças estragadas ou 
a.va.riadas pela fiuta exagerada o, menos 
ainda, se permUtem impostos inconstitucio
uaes. 

Agora, nos acode a memoria, fui de um 
des~es preLextoa ret il't\dO tambem argumento, 
no momento em quo, dominada pelo direito 
e cooquisLada pela j ustiça., parecia vlcto· 
riosa a idéa po.r nós suft'!'agad:~. . 

De uma. feita bem nos lembramos, era . de 
seis mil contos o prejuízo do Thesouro Fe· 
dera\, dous ou tres mezes depois elevnva.-Sé 
o deficil u. nove mil contos e em dezl'mbro 
ultimo a.ttlngiam a assombl'osa soroma. de 
doze mil cotJtos as restituições que os ex
baustos cofres da. União \inha.m de satls
fazor! 

O vigor que rigidez de tão avultada. cifra 
ompre~b a. o~se te1·rlvel ma.nejo felizmente 
não existe além da aJ·do1•osn. imaginação da· 
quellea que plllo terror prtJtendem dominar 
u couscicncia do diroi.to. 

O a.t·gumanto que o phantasma do des~ 
talquu croava o da.va co1'po se repelle com 
outro lm·ocudo pelos tomtveis defensor es do 
imposto contra a. Constiluição. 

Nós pleheavamos, é do va.niogem d'zer, 
peranto essa illusn•e assembWa., pela ~up
press·il.o do imposto no orçaruen~o da. recolta 
do corrente tmno ; jamais lhe soll~ita.mos 
restltuiçã.o ou reembolso das quan,ia.s paga.<~. 
Gmbora. indevída.mente. · 

A depreseã.o, consequentemonte, na.s ren
das da. Uuiã.u Federal, a. dar va.lor a seme
lhante argumento, era, e nern podia. deixa.r 
do ser, limitt1da á importancia orçada., de
du~ida a. parto cot•x•espoudonte da receita ar
recadada no Dist ricto Federal. 

Tondo sido arrecadada desse imposto, em 
todo o territol'io da Republica, no anno de 
1902, apenas a. quanth1 de 1.391 :285$ o eon
tribuindo o Oist.ricto Fcdora l, sómente olle, 
com a receita de 6411 :504$ ( 9) resulta. 

(~) I dem, idem, pg. 368, 
(9) Rclatorio Min , da_ Fu.de i9GS, hb, 

·q. 26. 
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ser a diminuição nas rendas da. União de 
841:781$000. 

Feito o calculo pela hnportancia. orçada. 
para o corrento oxercicio, 1.400:000$ o guar
dada a mesma. p1•oporção, que é do 39, 5 y, 
contra 60, 5 y,, teremos, com se.swranç;\, 
a]lenas, a reducção da receita. dn. União de 
847:000$000 .• -

Elevada a prev1sao .orçamcn taria. a. 
1.500:000$, o que não n os parece accei&u.vel 
pelas condições preca.rias das sociedades ano
nymas, quasi tocla:; suje, tas no regimen da. 
concordata p<:n·m ittida.pela.lei n. 768, de 20 
de junho de 1001, mesmo assim, l'cspcioada a 
proporciona.lldade na arre~dação feita no 
Districto J.<'eJeral, te1·.,mos que a diminuiçã.J 
da. 1·enda ot•çada. importa. em 907:500$000. 

Pa.ra. os propugna<lurei! da. violaQão da 
üonsUtuíção nã.G tem que toroO'i· a Fazend.a. 
Federal quanto á restituiçiio, :Porquanto ess ~ 
set•ia. negada pelo venat·a.udo Tribunal, como 
se affirmava. 

A emcodtt. suppressiva do impoato não as
.sepurava a rettrada. do.:~ cofres da União das 
quM!tias iodebitamcnte exigidas. 

Dependia , portanto, de sentença judicial. e 
.esta, não osqueçamos,jámais poderia s11rgir, 
como se pl'o~Jama·va . . 

Era, consegulntemonto, um pequeno, sinão 
nullo sa.eriftcio d as 1·endas da União, em be· 
nefi.cio dt\ Constituição, pa.dt ã.o das nossas 
gra.ndir.sas conquistas pala Iibordado. 

o Poder Legislativo Fodet•al, convem dizet• 
como um preito do inesquecl vcl just 1ça, obo· 
deeendo ao~ preceitos clü.t•os e posi~ivos !h 
Con~tituiçi.ío, não praticavt~ unw. r1ovidacle, 
1oguia exemplo do snél. nobro a.l\i vez. 

Em 191Jl,qua.ndo ool.(mden olimin:l.l' !looJ•ça
monto da t•occita.pOJ' inconstituoio11o./., o im
posto sobro 11•ansmissli.o do omba.t•c:lçÕOll o. 
antes, om 18116, l'iscnndo dollo o imposto 
sobre dl vidondos das socloda.dos ll.Douymu.~ 
dos Estados, n!Lu se pt"eoccupou com a l'es l.i· 
tuiQâoqueo Tht•souro Fouor<~.l tinha quo fu.:~;er, 
nem deu ouvido d. d!mlrmlc;ã.o da. receita. da 
União, em momento alllictivo para. nossa cara 
Pa.tria . 

Attendou e serviu á. Constituição. 
Uma. vez no tarrono da.~ cifra.s, t omemos 

o encargo do demonstrar o valor dessa 
contribuição no orçamento do. receita. da H.e. 
publica. 

E ' miníma, insignificante mesmo, u. parco!· 
};1 com que concorro ella pa.r11 u.vul.tat• as 
cil'ras da.loi annua., d;J modo <1ue não merece 
attençã.o nem p:~rmiUc conscieutomontc o sa
Cl'lficio da. CoustituiçKo. 
. llo voz por· todas, do vemos 1't1zct• cstil.llCa.t• a. 
fonte do tão ttbunda.ntcs a.l'gumentv~ . 

Kxa.minu.d .. a p1·opostu. du. rocoitu. do o:s:ot·
oicio do 1005, a.pre~oo~rla. · pelo honrado 
Sr • .Minísh•o do. Fa.zcnúa., encontramos soiJ o 

tltulo - Inter ior - rubrinas ~>m numero de 
31, sendo que acima. de 1.000 cuotos ba dez s 
a sobre dividendos dos tituios d;~s sociedades 
a.nouymas occupa, dentre estas, o penultimo 
logar, é i;:;ua.l á do o . 30 e a pooas superior 
á do n. 37. 

Retirada da importancia. orçada. a parte 
com que contribuem as sociedades a.nonymas 
do Oistricto Federal, na proporção acima in
dicada, 39, 5 % , t eremos a. r enda tão cubi
ça.da, abaill:o da ca.sa. dos mil e a rasteja r com 
as cifl•a.s miuda.s do orcamento. 

. A rmalysc do orçamento, ora. em vigor. em 
nada destOa desta qae deixamos feita .. sinão 
em t•cduzir a mai:; o quaot:J da previ:;ão e 
altert•r a. posição a.gura occupada. 

Tomando por base, na. d cmonstra.t;".ã.o que · 
pt·ome,tcmos fazc~r, a receita orçada para o 
COl'rente exercício, que é de :;100 .325:510$889, 
iuc1usive 46. 515:51()$889, ouro, ao lJaz·, te· 
rem os a previsão orça.mentélr ia total para 
os>e imposto, dando quatrocentos c sessenta 
mí!Iesim os por cauto (0,4.60 ~~ ), 

Deduzi,Ja <.la summa. orç..1.da (1.400:000$) a 
pPrte relativa tw Disit•icto Federal, v eremos 
que os E;;tados contribuem com 0,28~ % • 

Convertida. a. parte ouro em réis, a.o cambio 
olG 12. aclmremos para. a receita de 1904 
347. 810:73!<$003 o o montu.nto do imposio 
sobre dividendos concorrent!o nesta pro
pt>r·ção - 0,493 % • 

Feito o mesmo p rocesso no calculo anterior, 
verltlcamos ser d6 0 ,240 ~. a. parte do im
posto a dístrib11ir pelas socieda.dcs anonymas 
com s~do nos Eotat.!os. 

'rcn1lo- so em vista , segundo o calcnlo do 
honrado Minl$tro da Fazeoda, quo a 
receita. da. Uniii.o pa.ra o futuro o:tcrcicio é 
do 308 .!n7 :88()$88\:l, t~dd!c! onadOll os 
47 .84-t:880$88Y, uut•o,n.o par, a. porcentagem 
p:1ra o imposto questionado, ainda. p ela pre
vl8á() ol'çamentarlu, é de 0,485 % ou 0,21:13% 
retirada a. quo ta do Districto Federal. 

Calculando sobt•e a base de papel, feita a. 
convet•são da paria ouro ao cambio de 12, 
encontraremos 368. 782:6:i6$368 e, no. pri
meira. das bypotheses figu!'adas, a porcenta· 
gem de 0,407 •/• ou a du 0,246 •f., tendo·sll 
em vista as considerações o.nteriol'es· relati
vas ao segundo caso , 

A ]Ja.cíente e meticulosa. demonstração que 
bnsc.anos nos algarismos é de todo o pro
vei~ para. estu. justa preteução. 

Si llontom a v1olu.çii.o de p1•eceiio positivo 
da. Constituição ora. soli!litada o foi decidida. 
par~ dhuínlli1' o d ,;fidt achado ou orçamento 
da. rocei~, agora uão procedo esto motivo. 
po1•quanto na. proposh aprCHentada }Jelo 
honr·ado Sr. Minl$~t·o !1:\ X.'azenda 1m apl'S· 
citwal saldo , 
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No futuro exerci cio o excesso da receita. é contribuinte e que a dispensa ou iaençio 
contr.._ ·a despeza. é de 1.466:385$673, cai- nã.o ê ma.1s do que uma excepc;ã.o. 
culada a parte ouro, ao pa.r. São, pois, os casos de dispensa. ou il!_enQão 

Reduzida. esta. pa.rcBlla a papel, ao cambio que devem ser> espeoitloa.dos. A dispensa. 
de 12, feito o mesmo processo quanto a par>te pode ser motivada por dl.U1S razões. 
da despeza em ouro, -veremos se elevar o Ou a pessoa não tem, para o Estado, uma 

·saldo á. importante somma de 2.842:366$173. individualidade economica que lhe seja. pro-
Subtra.hida da importa.ncia representativa pr>ia, porque não subsiste par11. e1le sinão em 

do sa.ldo a quantia. que a previsão orçamen- 'l'írtude.dos liames estab~lacidos pela lei em 
ta.rla dá para o imposto sobre dividendos, outra. pessoa da qual depende e na. qmü ella 
teremos ainda o excesso da receita sobre a se absorve.- E' assim que os menores são 
despeza em elevada cifra. exonerados do imposto. 

Con~ervada. dessa contribuiçli.o a parte Ou a pessoa é i ndigente, isto é, não pos· 
com ~ue. concorrem as sociedades anonymas sue de facto meio algum regular de sub· 
do D1S"tr1cto Fedet•al, (39,5"/0 } e respeitado o istencia., (lO). 
gu_a~tum avaliado pela proposta do honrado 
M1mstro, resulta coasidera.vel superioridade Por ahi claro se tol"Ila que não é preciso 
da receita sobre a despcza. ser o individuo rioo para pa.ga.r imposto ; 
. Vencido~ eBSe•• embal'aços pela. affirmação basta que apreaente recurso de qualquer es
mdestructivel do de~ valor da semelhante pecie, para. ser exigida a contribuição, que 
argumento, nos abeiramos de outro recurso nã.o póde negar, para a. satisfação das necas· 
e por sign&l de inferior linhagem-qual 0 de sid:~des do Est&do. · 
ser um favor aoe ricos 0 que com a Consti- Falsa aupposição esta de riqueza no :pos
íuíçãovi~O!J solicilia.r de vv. EEx.- que suidor de acções de sociedades anonymas! 
~em_os not1~1a, tambem, se intentou contra a. Quantas dessas peBSoas, orphãoo uns, 
JUS~ça de tão bem amparada pretençii.o. viuvas outras, não encontram nos minguados 

Digamos, ~esde logo, que esse prooedor não proventos que esses títulos dão apenas os 
é ~oyo ; fo_t empregado, felizmente, sem 0 recnrsos indispensa.veís a uma estrict&. ma.· 
!lllDl~(,) exlt?, p~lo Attorney General, na. nutençã,_o ~ · 
Jnolvldayel 'YlCtO!·lll, da Constituição contra 0 Quantas magnanimidades ou liberalidades 
ac&o legislativo a que nos referimos em outro não attestam a posse de taes t itulas Bm 
logar. muitos de seus donos, impoasibilita.dos de 

·Quem despreza a lei escripta, abandona. ou adquiril-os por si proprios á mingua. de 
põe á margem a soiencia e se arrima a. tão recursos pessoaes t 
máo companheiro, denuacia falta. de razão. A injus,iça da refer-encia se ma nifesta., 

Mas.,. como quer que seja, invista.mos tambem, na, occultação, certamente propo
çontra. o socillliamo 0 lhe der11os combate no sHada, de que os que teem os seus ca.pitaes 
te1•reno de sua escolha. empregados em aoções de bancos e com-

Aquella afflrma.tiva 6 a. negação absoluta panbias são obrigados ao paga.mento de 
do ~ue tee.m escripto os entendidos em ma.- muitos outl'Os impostos, ao mes1_11o temlo 
ter1a de 1mposto, assumpto accessivel por que os capitaes empregados contr1buem L
sua profusa vulgarização. rectamente pJ,ra augmento da riqueza do 

Estado c estão sujeitos a. todos os aza res 
Em uma publicação mui recrnte A. da fortuna, como lembrou o mustre Sr. João 

A_chard, depois de interrogar qual o príncí- Atl'onso da carvalho na brilhante resposta 
p1o da repa.rtiçã.o do imposto, responde que enviaola ao notavel Ministro da Fa.zenda 
-o partido mais equítativo e pratico é de de 1879. (ll). 
c.op::~iderar-a Pl'QUlcçã.o do Estado, como Ui.vi -
duia .em uma f1•aea. parte que se dirige á rrao set•á, enaa.ra.do o a.~gumento por outro 
P;fOPrlll. pes.10a. e uma mais peza.da que -a.t·. aspecto, o princípio desse 4per•igo» a que 
ttnge os recursos de que ella dispõe . Dahí a.Hudíu Victor Hugo em um dos BtJusln(lidos 
accl'~ilcenta, se ueduzirão estas duas regra.s' iutervallos de pen~ador ~ Não será. a ünreja. 
segum~cs: - • a.o em vez de p roLeeção á. indigencía o que 

insph•a. esses movimentos, que não é contra. 
1 ... Os indivíduos seu4o protegidos pe!o os ricos, ma.s contra a. riqueza que ~e la· 

Esta.do, ao meQos em s11a pe&sQã, deve~ va.Ata a ~. f!8m advertir que eJ;~I)~ a 
floa.r l!l}.!eitO!l aQ iD!JIOsío. · · a riqu~ c nada ma.ts lia vetá. :par~ JUn-

2.• Os iltdividuos seJtdo, PQf outra. fórma., guem ~. ~ (12) 
:protegidos pelo E;tado em seus recursos, o 
1mpoato ~eve se regular pal'!Lcada qual del· 
188 pela Jmpor&ancta daquelles. 

Resulta n·a primeira regra, prosegue o 
douto autor, quo, em principio, todo mundo 

(tO} A. Achard- La j n1tice dansl'impot, 
pag, 8• edic· i004· . 

(H} Rol. da Fnz de 1879, nnnu:o A. 
(f2) Ruy Barbo~a.o... Carta~ cit~., pg, au;.l. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2510512015 13:41 ~Página 12 00 71 

SESSÀ.O EM· 2S DE SETEMBRO DE Ul04 543 

De resto, ouvidos os conceitos de Ma.x 
Bouca.rd e Ga.ston .Téze, as !lonslderações tua
dadas em ta.lpresnpposto são sem valor. 

Realmente os capitalistas ociosos dob 
quaes se fa.lla. s1).o, muitas vcze~, individuoa 
de tortun~ modesta: a feudalldade fiua!l· 
ceira, não conta. senão poucos senhores; sena 
absurdo legislar-se não se preoccupando se
não da intima. m inoria (13). 

~Na justillcativa, qualiflca,ua pelo Conselho 
ele Estado de Grudito, jurídico e importante 
trabalho, melhor se accentúa a classiftcação 
de pessoa~, dcsto imposto, pois que assim se 
diz : O projecio o.nnexo. contendo o r()gula
mento pa1·a a arrecadação do imposto di
recto <le quotldade, ultimamente Cl'Oado sob 
a denominação de-pesso!ll-(15). 

Nos desviando do terreno pessoal ou dos 
factos, onde podemos . classificar os argu
mentos derribados, para fazermos re!tuir ao 
dominio da legislação pa.tria e da sciencia. 
das· finanças o· ponto questionado e do qual 
jamais deyeria. t~r desviado, sen1~os _que, 
ainda aht é md1aputa.vel a. su~riOl'l43ade 
do que sustentamos sobre a ovinião doa pou· 
cos que ·nos tentam combater. 

Houve, si não nos desajuda a memoria., 
alguem que, opinando em contrario á aillt·· 
mativa por nós feita em o aooo passado-de 
:(azar parte e sur conhecidv no regi?"len tri
butario do palz, embora mal e mdeVlda· 
mente e por mo tivos dos defeitos que todos 
lhe reconhecemos, sob a denominação do 
industrias e profissúes, isto desde a lei <lo 
sua ereação, o imposto sobre dividendJ)s
dosconheceu esbr a.hi a verdade e dado mos· 
.tras de sua convicção no facto, que dtz exis
tir, de ser este um imposto rea~-a.o passo 
que aquelle-el'tl- pessoal. 

No systema. tribula.rio do pa.iz, é de u~a 
evidencia pillpita.nte a illusão de quem assim 
se pronunciou. 

Compulsá.ndo a legisla.cíi.o .po.tria, vamos 
ea~ont1·ar no art. ·11 da 101 n .• 1.507, de 26 
de seternbro de 1867, que alterou o systema 
da. o.rrecada.çã.o do imposto pessoal denoml· 
nado - industrias e profissões, insoi"iptll. a 
obrigação das sociedades anooym~s po.gal·am, 
sob éasa denomina.Qão, cl 1/ 2 "lo dos benati
clos que se distribuírem annualmente aos 
aceionistas. "' 

Aprofundando a investigação, depa.r·amos 
ma.is que,em 7 de nóvombro de 1867, quando 
o illuiltt'e Dr. J os~ Carlos !le Almeida. Arêas 

· apresenlou o projooto do regulamento paz·a 
a a.'rroeada.ção deste imposto, fel-o acoropa· 
nba.P de um erudito tra.ba..Iho, que úeuomi
nou-ilxposiçao de motit'os do projecto de re
gu{,p,r(l4nlo para a arr~adaçáQ do ímpt;sto pes· 
SQql ( 14). -----

E' com a. autoridade fio Conselho de Estado, 
finalmente, que impugnamos a opinião di
vergente. 

Na consulta da Secção de Fazenda, sob o 
n. 880, de 22 de novembro de 1867, encon
tramos elemento PO.l'a ta.nto. 

Logo no terceiro período se diz: O imposto 
pessoal , que ora se t1'llta. de lançar entro 
nós ... (lô) 

Pa.l'a remate de tão proveitosas conside
raQÕ2S colhidas em factos que o tempo não 
conseguiu consumir nem td ter.a.r, vamos co
piar as pal<wras do illustro Dr. Ca.1'Closo da 
Menezes, expressas ·no seu luminoso parecer 
â consulta do honrado Ministro da Fazenda. 
de 1879. 

O imposto pessoal, assim se lê, estabele
cido em 1867, estava. bem longe de ser o 
quo u, sua. denominação pa1•ecia indica.r ... 
era um imposto mixto e por sua. iucidencia. 
antes um imposto mmp1ua.rio ... Mas confun
diram-n'o por causa de sua denominação. 

Bem poderiamo·nos dispe.osar, depois disto. 
de abordat· este ponto sob outro aspooro, si 
não Côra o reoeio de se suppor que n& scien
cia. elas finanças anua certa a. opiniiio por 
outrem a.dvoga,da.. 

Ahi, podemos dizer, n!totla. ha que lhe fa.
voreça.. 

Com a. autoridade d(l Clta.r!eg Philippe, 
potlemos adverti r quo em vorda.de não h:. 
impo~to oxclusi vainente real, assim como nã.o 
existo cr.cluslvameote pe>soal. Isro t em uma. 
razô.o bom ~hnples, l>Ois que orn um regi-
mon do p1·vpriodado lndi vi dual o Est-~do não 
póde proeura.r os recur·sos de qne necessita 
sem attendor juntamente as pessoas e bens. 

No imposto de capitacão, na. a.pparencla o 
mflÍS pessoal, oe encooku. um elemento de 
rea!itti, uma voz que o cont:ribu10te é obri
gado a se despoja!' do uma. certa. porção de 
seus bens. · 

Nos impostos na appareooia exclusiva.men
tll J•eaes a lei e o fisco viSam unicamen~ a. 
cousa. ou os actos, ma.s acabam por a.tttngir · 
o contribuinte quo possuo ou pot•que age e 
por ahí se introduz o elemento pcssoal(l7). 

(f3) ~Cill<;a t•d e Jó&n-Seicnce~ de~ limw
ce;; , pg,l!87, edic, 1904, 

(Hi) Jdem, idem, 
(16) Idem, idem. 

(14) Consult:u da l''az., anno do t~67, 
pag, J~.t. 

(17) C. Philipp.e-De l'impOt sur lo re.
vcnu, pg, 731, edie, 1898, 
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Mas apeza.r de ser tal a verdade rigorosa,] Quando grava. a totalidade da renda indi• 
nada impede, conclue o notavel autor, que vidual em globo, mediante declarações ou 
l:le possá. conceber um genero de imposGo pesr- syodJc!.mcias-oha.ma.-se impo~to-de renda; 
11oat e outro de caracter real, embura não qua.ndo, ao contrario, mediante IJrocessos 
baja grande interesse em distinguir um do especiaes, é applicado especia.lmente a cada 
outro. fonte de rendimentos e con~tttue uma di-

- b ta . .,. · vtsão ou classe distincta de imposto, de-
Acompa_nhemos, .na:? 0 s nt~ a crheriOsa nomina.-se imposto-sobre rendimentos (21 ) 

adverwnma. a op1mao contl"al'UL até os seus • 
ultimas detalhes, afim de pa.tentea1•mos a sua O imposto sobre a renda, no sentido pro-
improcedencia. , prio d~ palavra, não deve ser- confund1do, 

Classificao. do-se os impos·tos sobro o modo recommenda. Leon Say, com os diversos im"
postos sobre as J.>andas e não póde se1· eu

por que são percebidos ou arrecadados, tere- ten .. ido em accepção ,a,0 limitativa (22). 
mos que os direetos são pessoaes {18). Não se esquúca. 0 subscriptor d<:t impugna-

Sendo directo o imposto a que nos temos ção, sub bl fundamentu , que a llistincçã:o ó 
referido e de que tt•a.t!l.mos, é,lle a.ccot·do com nocessa.ria, por implicar, como assevera este 
esse ensinamento, pessoal. mesmo autor, consequencias praticas de 

Ainda: os impostos dírectos, necessaria· importr..ncia (23). 
mente pe:;soaes, CO!llO todos OS outros, quanto 0 imposto sobre dividendOS nao róde l'eaJ
ao sujeito, se dividem, q_ua.nto ao objecto,em: meme ter a denominação espeeía daquelle 
impo~tvs reaes e impostos pessoaes, quor ta- ínscripto na. lei de Mauu, nesta breve fórma. 
xem estos as pessoas em ~i mesmas (impostos - la seximne par!ie de merite de toutes las 
pessoaes em seu tido restricto), qual" em con· actions tJer!tle·uses re'llient au ro1 qui protege 
si•leração â. sua. condição economica., ueter· les peuples - e cuja. legenda de~c:t'evo l'hi
mina.da :pela renda ou pelo patrimouio (1\J}. lippe na.a p~giuas gra.ndiosas da sua mui no· 

Convém, pa.ra a. liquida.çíio definitiva da tavel obra.. 
dive1•gencia nesta parte, dizer que ha uma O imposto a que nos referimos, jáma.is 
diíftlrença essencial entro 0 Imposto sobre a pôde sel' confundido com a(lUelle que Solou 

d · t b - I"egulamcnton em A thenas e exi~tm em. 
ren a e o 1mpos o so re rendas. E~te na.o se Rvma, nos ultimas dias do lm:pel'io, sob 0 
confunde ()um aquelle, que é sempre pa.rti- nome de - lustralis co!latio, no dizer do vis-
cula.r e pll<!soal. conde de Jequitinhonha.. 

Tra.tando-se demn imposto sobre uma ren.la Es.'le imposto não ó igua.l áquelle que o seu 
detsrmina.da., como no cadO, bem a.pplicado ~ proprio inventor, na Ingla.telTa, Pitt, dano
o seguinte ensinamento de Léun Sa.y: Sempre minou- uma. ma.oilina dG guerra -, nem 
que s~ intenta crear um imposto sotlre a a.u gigante que tinha. defendido a Inglaterra, 
renda. de um contribuinte, e~sa imposto, si é du:rau'e a guerra contra Napoleão -, sogun
particular, a.s.oume logo o typo do pessoal (~O). do a expressão de Gladston, nem ao que 

Insistindo na con tl'a.dícto., ta.m bem se 
dlslie que o imposto sobre dl vldeudos nãu 
P.Odia. se confundir com o de industt'ias e pt·o· 
fiBsõ9s, pol" ser aquelle um imposto sobre a 
renda. 

Cumpre, antes do ma.is, pÓndera.r que 
nesta. a1flrmativa. está. manifesta. a eonfusào 
entre cvusa.s mui distiuctas em fina.nca.s,como 
-imposto sobre a. renda e impostos sobra 
r6n4imentol , ou «sobre os signaes exte
riores.~ 

NiLo são, atnrma. o erudito Dr. Ama.ro 
Cavaleautl, uma. o a. me~ma cous:.~ , como a~ 
p~U.vras-rendas o rendimentos ~ pa.recem 
JQd!oar. 

(UI) AuhuJ'o.l ciL, 
(HJ) r •• Cú~M a -. SdcHCIJ J.,. l·'in;~nccs , 

pg. !081 c de, 18110. 
(20}L•on í:ia)'-Di~c, <l'l!:cuH, l'oll., Jlg. 

136, vol. 1!, arliu, JIIOO, 

Duxley Raster cbaro~m - du couigo do~ im· 
postos-, nem ao que-os governos lhes es· 
tíma.m, apezar dos vexames que produzem 
pelos resul~adus que deiltu.m ao Thesouro-, 
tlem ao que tem sido l~ 11ça.do-em momentos 
de gra.ves precisões-, nem finalmente atquel· 
le que.lord Brougha.n propoz se - queima5-
sem os livros o registrod, para. que a. mamo· 
ria de tão detes\ada contribmcão se apa.-. 
gasse, 

Semelhante exigencía,em nome das ne,a~s
sidades publíc<W~,nâo é certa.mente o imposto 
de- guerra, a. contribuição dos moment:cs 
affiíc.tivos do paiz,o gravame t empora.rio ou 
pr·ovisorío, 

Um im1>osto assim, tal qual esta. inscriptu 
no or•c;amento, recahi ndo sobre corta. e dete1·· 
minada renda, nflo póde constituir o i mposto 

~21} Amaro Caralc anti -
Jlll'• 1!)7. 

(~2) Lcul\ Sa;>-Ohl'. cH , 
(2::1) LAIIU fiay-Obl'. cít, 

Elem . Fiu., 
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que tem esta denominação nem se lhe co
uheco po1• esse nome . 

Confuudlr-so-ha, no regi meu t1•ibut:J.rlo dos 
pa.izes onde não existe o impost:> geral sol>ro 
a. reuda., com ouiros, posto qu~ com ·tncillen· 
ciil.S cgua.es em alguns pontos a esta, o tem 
denominação mui diversa. Oll ap•nas póde 
servir-nos de indicio, na pbra.se elo Ramirez. 

Nã.o senio globa.l nem ccclula.rio, wml.l 
sob1·e totla.s as L'enú:J.s c muito menos rcuuln· 
do os impostos di ,?octvs, o imposto so'Ji'a di
vitle.ldos, claro t\ q tle n ilo pód..J nom dovo 
ser chamado-Imposto de r enr.la.--pc·opl'ia
mente dito. 

Assim, no rcgimcn tl'ibutario do paiz faz 
parte do imposto de industri,~es e profiss ões, 
na. França se cho.ma-imp6t sw· lc t'eoenu 
eles 11aleurs mobiUe1·cs, na ltalia tem o nome 
de-imposta sui 'rcdditte della ~i~hezza mobil, 
em Portugal se denomioa.-confribuiçiLo in· 
tlnstrial. 

No dominio d<~ scfenc!a não póde ha.vm· 
duvida. a oste respGito, oomo vamos deinons
tl'ar. 

O impo&to sobre a. renda. diffeJ'C, s~gundo 
os systcmns dos seus partida.rios, pt~la. base 
de imposição, taxa e fórma. Os p<.~.rttdO:rios 
moderados do systema do imposto sobre a 
renda pre~erem, Ql;l:tnto á. base da imposição, 
fazer um Jmpo!to cedulario; os elC:t•ltados, ao 
coo~rario,opina.m por um imposto globa~ (24), 

Para crear um imposto global sobra a ren
da o~ imposto sobro a renda propriamente 
dito, é Pl'eciso, refere Leon Sa.y-fi:lire masse 
des re11enus. E no Jogar do considorar SPpa· 
radamente M faculdades dos contribuintes, 
se a.s toma. em globo (25). 

Paulo Degouy afJlrma. o mesmo o com 
muito eapiríto nestas pl.llavt•as: 

c E' exa.ta.men'o como si um artista. ti vosSü 
a p1•eteooã<> de fu.zer o meu retrato, dese· 
nhaodo·me o nal"lz em um canto do uma follla 
de papel, a bocca em outro, a tosta uo meio 
e assim o resto. Teria deste modo, todos os 
elementos da minht\ semelhança. Ma.s estes 
elementoa assim esparsos níi.o mo represen
tam. Paru. obte1• a minha ver.ta.deira phy
sionomla, Cl'a., pois, indillpcnsa.vcl appr•o:~;i
ma.l' o nariz da. bocca, níi.o so osqu,écendo do 
quo. a teJta. ficasse bem colloea.da. 

Para croar um imposlo cedulario sob1•o a 
ren<la ou imposto· sobre as rendas, torna-se 
indispensa.vel tomar ns diversas fontes do 
rendas e conside1·al-as distincta.. (26) 

Tambem o im~osto geral SOb1•o a. randa, 
diz Nitii, euperpoe·~e aos outros Impostos, 
prooul"ando rcmcdlol'.! a insuffici~Jnc!a ou os 
onus de cada. qual delles; ou rcuno todos os 
jmpostos diroctos, ou uma gt•ando p:u•to 
defles. (27) 

CrGmos que a.lguem, tn.mbem, a..ssign:~lou 
11. difforcnça. outt'e o imposto sobt·e a renda, 
isto a, dividendo~ . e o nos.so lle tnduatrias e 
proüs~ões, dizlmdo que. o primeiro inddo 
sobro os re~ulta.o'}S ou lucro do qualquer :)ro· 
tl.~sã.o ou \ndus lria o o outro sobl'e o e)(cr·cl
cio de toda e q u11.lq uer p L' O fissii.o ou i mluski a. . 

Não necessi l;a.mos ele esforço p t\l'i\ rcpcll\r 
tão ft•agil fUJl(huüento. 

Ropt•oduzamus opiniões il.utot•i7,;"h11:, doi· 
xaodo ao a(lver~~-t·io o clnspra.zct· du nG.v VC IL· 
cel-tts. 

Tomemos om prim·Jiro loga.r, a 1lo emi
nente c-onselheiro l~uy Barbosa, contida. nos 
seguintes trechos do discurso j~ ral'ol'ido: 

Conheço no patrimonio das com]):J.nl.Lias 
tros elementos: o ca.plta.l, a resCl'V<~ c os 
.livldeudos. O capital o t i reservo. s1i.o inr.<.~.u· 
giveis . A p twte, conseguintcmcntc, tl'ibtt• 
tavel no po.Wirnonio das compauhit~s d o sctt 
dividondo. E' iat0 qml rept'Cl!entt~ a. iudustria 
na sua. fu.co a.ccessivel <l. a.cção d03 tl'ibut os ... 
O dividendo, portanto, é a. rot~nif<JSI&.ção 
sou si vel, é a. ma.nifes'Sa.cão viva. cli.t imlustí'ia; 
exercíd:J. pelas sociedades commer•ciacs . 

Si vós podeis tribut~t· o dividendo, vós 
tributae.~ a industria tlessas aõsociaçõos o, 
si a. ConstltniQã.o vos pJ•ohibo, como legisla- · 
dores federacs, qno tributo is a industrl.tl, 
vós nã.o podeis tt•illutar, por tanto, o divi
dendo da.s companhias commcrcia.es . 

Isto é claro como a lnz lUet•idün<t ; ú um 
des~os argumentos acoossivois á :l iu t~lligen
clns mais simples o aos espíritos menos ta· 
vorecidos do cultur<t j ut·idica .. . 

Teremos nós autoridade pu.1•a esta.bolecet• 
um imposto especial, sobl'e · os lucros dos 
commel'ciantes, sobro os lucl'o~ daa casa.s 
eommerciu.cs 1 :-f"ao. E porque ? Pot•ctue isto 
viria a ser evidentemente um imposto sobre 
a lndustria do negoclaot'l. E quo dillol'ança 
haval'á onti\o cnL;•c o JucN do commorcia.nte 
o o dividendo das com]it\lllliM, sfniio q11o. 
em um cu.~ú, cllo é a. !lllLnif\l:Jia~:ão ifldivhllla.l 
o, em outl'o caso, a ma.oif,lstt~ção cnllecLi v;~ 
d:.r. illclustriu. oxercid:J. 7 Jiultlsll·ia inrlividuat 

(24) C. Phílippo-o]JJ', oit, pg, 25, om W1_l ()QSO,, indu.~t·ria r.tss~>oi(l(l!~ Mn . out·,·.o 
' (25) Loon Suy-Qbra cit, c11s~, .~l~lhtdl'!(l sempre ?>Wni{e~t<ul.<t pelo d1• 

(26) C. Philit>pc- Obra. o lo e. cits. do • .(28) 
(;27) F . S. Nitti-Science dcs Fin., pg . 488, ~----

ed-~.c. i90-i, (:?8) Ruy Bu1•bo5a-Diseurso cito.do, 
:Vol, V 09 
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. Ouçamos em seguida o profundo Dr. Am-, tratando deste ultimo imposto ~ en efi'et la 
philopb.io, vulto que, sumindo-se na frieza do moyenne supposêa des bénéfices que chaque 
som_b.l'io.tumulo, lo_ gou á P. atriu. o exemplo! catégo_ri~-. de négociants peut raisonablement 
de virtudes incxecediveis e saber incom- obtenir dans des conditions determinés d'ex-
paravel. ploitation. . ~ 

••• O imposto sobre a 1•enda de uma em· Depuis 1791 jusc1u'à l'lleure actuellle, il y 
. preza industrial, não é imposto· ditferente a eu un effort con~tant pour rendre l'impôt 

do lançaJo sobre esta emproza, com a ·deno- des patentes de plus en plus proportionel aux 
minação de imposto sobre industrias, no cas) bênéftces du contdbuablc. » 
d() poder conferido pelo art. 9°, n. 4,da Cuu- « L'impusta iudustriale-diz Groziane {op. 
s~ituiçã.o Federal, apezar de considerada, esta cit. pLg. 362)-culpisce il prodotto netto delle 
un!dade tributaria por dou:; aspectos diversos: industrie, nel senso piu largo de la paro la, 
alli, como imposto que não inc,.de sobre o cioe H pl•offitto J.elle imprese produttive. » 
capital da empreza, aqui, como imposto que fl'red. Florc:t., no seu excel1eute Manuale 
incide sobre uma da.s manifes1;ações da ri- deUa Scienza delle .li'inanze, ensina por sua 
queza. movel. vez, tratando do objecto du impusw de in· 

' Os que sustentaram ser es·&e um imposto dustrias: . · 
sobre a renda, só tivera,m em vista., como é « L'imposta sul prodotto deli'industria col· 
de justiça pensar, a. renda proveniente do pisce. i profttti dell'intra.prendttore. » (pa
ca.pital e trabalho empregados nas mdustrias gina 325.) 
tributaoas e é isto, precisamente, o que con- No seu preciosíssimo '1'1·atatto completo de 
stitue o objecto da incideucia do imposto que dirit.o Amrninistrati'!7o Italiano, tratando do 
o art. 9°, n. 4, da Constituição ·Federal enu· imposto industrial, diz o notavel professor 
mera entre· q,s da competencb pri.vativa dos V. Orlando. referindo-se ás objeoções que 
Esta;dos federados. · soffre esse imposto: 

Esta. verdad.e, p1•oclamada pelos pl'incipios 
da sciencia eclonomica, é praticamente cun
ftrmada pelos divet't-:os _systemas até agora 
conhecidos par·a a tributação da renda; já 
pelo syetema da income-taro, na. Ingla.tel'ra ; 

·já pelo da Klaussensteur ·und 1Uassefizie1·te 
Einkomrnensteur; ja pelo do imposta sui red· 

· diti delta richezza moúUe, na. ltalia ; já. pelo 
·do impôt sur le reventt rf,es 'Daleurs mobiZieres, 
na França ; já, finalmente, polo da cont1'i· 
buiçao industl'ial, seg·undo a lei de 21 de 
julho de 1893,· em Portugal. Em todos estes 
systemas, entram as indus·trias como uni· 
dade tributavel, para a íncidencia. de um im· 
J?OSto directo, que é regulado . pela. renda 
mdustl•ial, confundido-se assim o imposto 
sobre as industrias com o imposto sob .. e suas 
rendas ; um so imposto, portanto. (29) 

Soccorramo-nos ·agora á competencia. do 
illustre Dr. M. Villaboim, advogado 1los mais 
.conhecidos o ..justamente r•eputado, no adea.n· 
-ta.do Estado da S. Paulo. 

••• O imposto sobre dividendos l'ocae di~ 
rectamente sobre os lucros das indust.1•ias 
'e assim foi considerado· pelo regt1tamento 
de 1888. Os lucros, reaes ou_preSilmidos, das 
-diversas industrias são justamente o ob.iecto 
sobre que incide o imllosto de industz•las e 
profissões. 

E,prosogufndo, com erudição nã.o commum 
~de que sob:ljas pt•ovas ha dado, faz as se
guintes citacões: . 

« Il a pour base-diz Leroy Boaulieu, Traitd 
de. Za Science des Fi~cmces, n. l, pg. 402, 

(.29) Ampllilopllit>-~azdes, 

« Tuttavia, si la tonuità dei guadagni . ~ 
una ragione ammissible per stabilire un mi· 
nimo de esenzione, tutti gli altri argomenti, 
che se adducano, nun hanno ;_ücun valore 
dinti.nzi al principio genera.le della imposta, 
cvrnmisuralito alreddito quu.lunque si lu. fonte 
immediata. ua cul deriva.» (Vol. 9°, pg. ~63.) 

«L'inLLustrie e la pl'ofe.ss1one sono tassalie 
secondo · un reddito hypothe&i•:o o approssi-
mativo.>) (Vol. cit. pg. 272.) · 

O Sr Viveiros de Oastro-no sou tratado 
dos imposto8-CitanJo Amaro Cavu.lcantl,diz, 
á pagina 174, que o imposto de industr1as e 
prufis~ões g1•ava os rendimentos de umas a 
OUtl•(tS, 

E sob1•e isso não ha controversia, nem du. 
vida pa1•a nin,5uem, 

Si este impusto t•ecae sobre os lucros, 
proveito ou reudimentos da~ industr•ias, e si 
o impo~to sobre divtdendos inctde sobre os 
luc!'O::l auferidos pelas companb.ias indus
tl'iaes, Si·gundu a let.tra d0 prop1•io decreto 
quo o rege, não se pódo admittir a proposi
Q11o-de que são elles im:2ostos distin· 
ctos. (30} -

De nós dizemos, para encerrar a.s conside· 
l'ações a respeito do ponto impugnado, que 
a opinião cvmba.tida. aiuda se rcvola esque· 
cida. do 'p1•incipio csta,bolocido po1• AU.o.m 
Smith, de quo-~udo o imposto devo reca.bil• 
sub1•e a renll.a. 

Assim nos referimos, po1•que ouvimos do 
eminente Cons. Ruy Ba1·bosa: Nã.o acredito 

(30) M;·VillaJ)9im-Jorn. do C~mn~. elo U 
cl~f novem, do HJ03, 
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que em nosilo paiz leg.isla.dor algum tives:~e Fa.zeud:J. tem nacessida•1ededinheiro, põe-se 
a ousa.dia. de_,.pretender tributar o c:tpital. na. janella, olha para rua, vê passar as pes-

Eliminádos os argumentos, felizmente de soas e ai! cousas e escolho de quem e sobre 
modo tão· seguro quão evidente, oppJstos o que é mais asado exigil-o.>> 
pelos pouco~ impugnadores do dire ito quo, As p_alavra.s pronunciadas pelo profnndo 
cada vez mais inconteste se nos afigura, po· or ~dor. em 15 ele abt•il de 1879, parecem ou- -
demos nos empt•egar agora, mais folgada- vidas no momento n.ctual, tão verdadeira
mente, em rebatel-oi3 no terreno constitu- applicação toem. 
cional,. propJsitalmente deixado para ultimo A Constituinte, fd.zen'io a. par-tilha das 
logar. rendas publicas entre a União e os Estados, 

Pôde a União tributar isoladamente o.3 esqueceu-se ou nã.o julgou opportuno re,. 
·dividendos di:;~l'ibuidos pelas socie.lades an.;- formar o systema tributario do pa.iz, assim 
nymas, com séde nos: Estados ~ · como não definin os impostos que transfe .. 

Sim, respondem aqnelles. fund:1dus ni) l'ira á acçi'í.o privativa de qu:.tlquer delles • . 
art. 12 da Constituição Fed~~·al; não, affie- Temos consegnintom'mte de limitr.~.r a. . 
ruamos nõs, pot• ser isto d[t exclusiva com- discussão ao domínio .exctusivo do nosso sys"" . 
petenoia . ou estar priva ti vamenr,e t•osorvtl.do tema tt•ibuta.L'io. 
aus Estaclos, pelos termos claros e pl'ccisos Não é um pJnto de sciencja a. ventila!' 011 
da. mesma Carta, no n. 4 do ar L v~. uiscutir; trat(t-se, sim, de a.pura1• um f'a.cto. 

Na deducção do que postulamos, devemos ante os elementos fornecidos pela legislação 
assegura1• não abusaremos da generosa at~ !iscal pa.tl'ia. 
tenção de VV. E Ex., já r_ecordando o que Não nos ~ licito cogitar no que devia ter 
ha passado no Congresso nestes ultimvs an- sido, indagar si estavam em erro os 
nos, quer reproduzindo citações e a.cgu- nossos maiores; apenas a lea.ldade na dis· 
mentos ou razões adduzi.das no documento cus:!â.o admitte a verificação do que consta. 
que ti vemos a. . subida h:.mra de endereçar a. ias leis do regimen decahido, uma vez que 
esstt illustre Assembléa, em o ano.o pas- as úa Republica nenhum esclat•ecimento . 
sado. t :•azem a.o facto 

Por maiores que sejam os esforços em
. No regimen tributario do paiz é de uma pregaLtos pelos impugaa.,Jores, não ha meio 

evidencia invencivel a inconstitucionalidade Je venc)t' o confrunio entre o imposto da 
desse imposto entre as fontes d~ r.eceita. da indust;·ias e profissões do regimen decahido l3 

· União. o sobre dividendos, que se pretende distincto. 
Não pMe ser invocado pa.ra attenua1• e _ Na alinéa 6 do at•t. 11 da lei n.. 1.507, de 

menos distruir essa. verdade: inconcuss ·_,. o 26 de satembro de 1867, lemos: 
defeito do nosso ~ystema tributario, já .o-
scripto com p.'ecisãu e eloquencia pJr Ta· As sociedades anonymas paga"t'cio o imposto 
vares Belfilrr., na t:~êssão de 17 de agosto tle na ~·azl'to de 1 1/2 dos beneficios que se dis· 
1879, da. Cama.ra dos Deput\dos. t.-ibui1·em annua&mente aos accionistas. 

t d No a. 33 rubl'lca. Inte1•ior, úa. proposta do 
Não é de admirar que 0 nosso sys ema e urç:t.mento pa1•a. o futut•o exercício, repro· 

impostos seja defeituoso; todos os povos toem, rlucção, aliás, das lois da 1•aceita. geral da. 
como nôs, impos~01s defeituosos, affiL'mara Republica nos annos a.nteriors, encontramos: · 
em notavol discurso o Sr. Btta.~que de Ma-

d (31) b>Jposto de 2 1/2 °/0 sob1·e os dividetldos 
ce 0 • ' dos titulos de companhias ou sáciedades ano-
. O Braz H deixou de l'evet• o sou systoma nymas. 
tributario, é certo ; fe~ o mesmo que~ In- Nu proposito de estabelecer confusão, pre
gl~terra, a · Austria, a. Prussia e todas as vemos se póde dizet• que as disposições 
nações, com excepção da Ft•ança.. Em get•u.l Granscripüs deixam patente a differença. 
só pausa, na. nece.;sidade de ·se craarem im entr•e taes impustu :~; po1• ser a.quella ubriga
po.:~tos quando as ca.lamida.des, as gran~~'! çao d.as socierlaJ.es aaonyrnu.s e este dever 
ci•ises nus IJa.tem á. po1•ta. Ne:Ha occasmo cios u.ccionista::;, possuidot·~s de titulos. ou, 
impossi_veL ê p~nsat• e 1\Jft.ectiL• nos me.~.os, em oulil'os te1•mos, a.quelle reca.e sobre a 
n~:~o ju~t1ça, na 1gualdado, n·11 ot•dcm e me- pe$Soa. pbysicu. ou natul•u.l e esto sobt•o a 
thodo dos impostos a que se s..~coorrem. (:32) pessoa juridica de direito privado. 

~~sta. vet•dade nos despei·ta, a descripção Não logrará, porém, fot•tuua e:-Jte recurso, 
humo1•istica no Mtnistt•o da Fazenda, quando porque no regulamento que acompanhou o 
necessita de novos recursos, feita vor um Jecreto n. 2. 757, de 22 de dezembro de 1897, 
n.otavel a.utor: « Quando um · Milus&L'o da vem expres:!a a obrigaçã.o do imposto por 

parte das compa.ahias ou sociedades anonY· 
(3i) Annaes da Camara dQs Dcptudos, 1879, Ina.s,tal qual como no regimcn da lei n, 1~507, 
(32) Idem, idem, . de 1867 •. 
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A' vista disto, ~ po~sivel .se conceber . ideil· La.rem a. at·reca.dação do imposto de .inàt,$lria.f c 
tidade mais perreit a. o a.bsoluta do que a. e prcfisslJes, estabelecendo regras para a co-·. 
réSultante d(•SSe confronto 1 · braoça de tributos dilferont(M, diversos OtL 

Si. a Constituição Federal não definiu o im· clistioctos. · . . 
posto de indtt$!Yias e pYofls.$ões quo tt•a.nsfe- Onde a. afiirma.tiva desmel'oce e o argu". 
r iu· ao poder tributaria e~tclusivo dos Estados mento perde de valor é na denüociação que: 
e sl no regimen ·decahjdo estava., como se fazemos de nã.o mn.ndarem 99 regulamentos 

·viu, Incluído naquello o c1o di1Jidotldos, ó ela- citados quú se accumullassem os tributos~ · ·. 
risslmo que a União, C!Jl obediencia ao esta- Si o imposto de di11idendos fosse, no re-~ 
tuido no n. 4 do art. 9° não pócla graVIll' os gimen tributario do paiz, outro, diverso, 
lucros que esses representam. · dlstincto e separado, como so disse do· de· 

Definiu a. legislatura. ordinaria. os impostos it1dnstrias e p•·ofisslJes, oartamento as socie·" 
r eservados privativu.mante <1. àcc;ão tríbu· dades a.nooymas estariam sujeHas aos dous · 
ta.rio. do Estado? tributos . 
. Onde, pois, se encoútro.r base· pam a ex· E si esto fado nã.o so verifica. é pot·que o 
clusã.o do imposto denominado doittdustl·ias imposto de di,iàendos estava. iucluido no do-
o p•·ofl.ssões à. parte roforcnto aos dividendo:; ? nominado· de indt~st?·ias e p-rofissões . . 

Disse-se, talllbem, quo os regulamentos do Só assim se comprehandet•lt, por mah 
l'<~gimen riecabido já distinguiam o imposto obtmm a intelligencía, quo as sociedades 
de industtias e J'rofls~DeJ do de di11idenclos, · a.nonymas não pa.ga.'lílam o imposto de indlfs
quaodo determinavam que as socicd~tdos ano- L?·ias e pro{tssõ11s c o de dividen<los ao mesmo 
nymns pagariam aquelle tl'ibuto ·sempre que tempo. · · 
11ão distr1 buis.sem beneficios . Do onde consé11. a distinccão ent1·o osses 

Ainda neste paPticul tU' é profund.a a noósa. impostos, si pela legislação fiscal sabem to1los 
dii'Ol'geocia. c não dcsconhooamos nós, que a. eobr.ança.· 

A previsão governamental contida nos ro· sómeuto se elfectuava pol' uma tórma, 
gulamentos de' quo ilo fu.lla 6 muito outl'a; quando faltava a b~se ou o objecto da. ínci" · 
j<tma.is so lltetendelt distinguil· cou.~a que a dencia. para outra . · . . 
lei não fez; evl tou-se, sim, u. cro<tçlio de um Torminada a. ligeira. digressão, pertinente· 
}Wivileglo, fuvo1• ou excepção p:u•a :J.s sooie- aliás ao c<~.so, voltamos ao ponto ,inicial d1~ · 
dades auonymo.s. demoDstraçã.o promcttida e bosquelllOI!, em · 

Esta2 deviam pa.ga.r o imposto do inàustrias seu apoio, provas irrosi~liveis nas tentativas 
6 p1·o(issões da leiu. 1.507, do 1867, na razão do imposto de renda, no pa.iz. 
dos beneficios diskibui1los a.os accionista.s, Sã.o do evidencia. sDm par o que o passa.do 
mu.s, como podi& acontMOl' qae não so repa.r- oos fornece em pa.glnas de longa expeNeDcia., 
íissem, alguma. vez, lunros, esta.bolecel'am alto c1•iterio o profundo B".lber, digna.& da se• 
logo os ragul&Iilcntos o motlo do sujoita.l-as rem relidas pelos llaluta.ros ensinamentos 
a. este mesmo imposto, quu.n<lo o fticto so ve· quo encerram e como preito do homenagem · 
riftcasso. · ·· ao valor intollcctual daquelíes, cujos nomes, . 

Era. a. per(eita. igualdade que a..QSim se es· po1• uma. in,justiça qu~ pungo, vão raroando- · 
íabclecia. entre os sujeitos ao imposto de nA. momoria. dos presentes e a,meaça.m de~- · 
industrias e profissões . ~pparecer n11. dos poateros , 

Um individuo, tivesso ou não lucros, os- Va.1•ias tentacivas fura.m t'oita.s na. vigencia. 
t aria obrig:ldo o eol&e imposto e de igual do pcgimen.decnhido para. a. revisão do sys
daver não podiam e nem era possível fi. tema dos impostos,on~re nó~, sondo que duns . 
cassem isentas as sociedades anonyma.s, qun.n· se torna.1•am celebres, por constHuirem vel'·· , 
dó não os manifestassem~ da.dei\'Os plebiscito! de not a.veie . 

Tando·se em vista os motivosreferidos, é . Limita.r·uos-hemos, pois, a. retirar duhi, 
.que os regulamentos estabeleceram ragra.s isto é, !los inqueritos feitos em 1879, qua.ndo· 
espeaíaes para cobrança do imposto de quo Miní.$tro da.· Fazenda o nota.vcl brazileiro: · 
t1•ata.mos das SO(lieda.des anonymas. Sr . visconde ·de Out•o Preto, e do de 1883, 

Ou se calculava solH'e os beneficios distri- qúantlo t itular dessa :pasta. o emeL'ito joris
buídos aos aecionistas, ou ~obro aos industria.s con.~ulto Sr. consolboiro Lafayetto, os teste
que exerciam, quando não houvesso di vi· muohos que revigoram o patonteam a. vêr.: · 
dendo. dnde das noS! as atnrmativas. · . · 

De mala, convem lembrar. a. s~m razão de Será p1•oveitosa. uma contribuição sobre a; · 
quem assim so euuocia, no facto do serem l'enda. ~ interrogal'a o hom•ado e lllustro Mi-. 
01 l'egulM'nllntos a quo '!O ·allude, todos e !los nistro da 1879. · . 
destlua.dOi li. arrecadação do imposto do ít1- Foi pela. amrmativa o vow uuanimo dos- . 
di'strl11s e profl:rsues, . consultados , 

A lbos e.sshtir o. mini ma. ra.z&o. teriamos . Mf.ll a.dvertira.mlogo que uma. grande par te·' 
Qcto~ admlutstra. ti vos de~Unwlos 11 1•egu- de cQntrllxlintes já este.va.IIUjeita. ao im~ijt;o 
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do 1•énda, ta.es como os que pa.gavam-im
po3to prl1dÍ<\l, o o indu~t!'it1s o p;·oflssüe;, d'l· 
cim:13, c ';c.~o, portanto, (levot•ütm flca.r mc
ciuidos do novo trilmb ou, em ohe1i.enci;t ;i 
jtBtiQ.'t, tc!'in.m de rlc1a.ppu>üCC1' a.' dom:tis 
tribacações, afim de c1·i t·~~·-sc a. d1tpla kt-
Jm,ção sobro o m~smo objec:o. . 

·Ha.vendo, como il'~3e:nos c a.hi vem c-:>n
llrmado, no impJsto tlo indust.ri:-r.s c protis
sõ~s do p:~.iz, uma p lrte qus a.t~ingh <t ren{l't., 
ê chro que ~obre oota esp.:cie p:n·ticnhr tlo 
rendll. não pó:le iocidir. tribu(;açio de p:wto 
da União, por SrlL' i3ta Yarlado pCJlo n. 4 do 
a.rt. !)• da Consti tuiçi'i.o Fodm•n.l. 

Da. perniciosa, iniqm. e incon.venicnie per
missão contido. no i~Pt. 12 dn. Constltuigão 
não pó de se n tilizar a U n iii.o, para· o caso, 
desde quo essa. e3pacie particular de rendi
mantos- os dividendos-, j{t figut·a como 
ma. teria da pl"i vnti v a. ou o xclusiva acção 
tríbutar•ía. <los Estado3, 

Transcrevamos, para melhol' olucidacão, 
os vo~os na parte que intoressa ú. contro
ver.;Ua. 

O illustre St•. João JJsé ilo Rosario t~.ssim 
s~ referiu: 

_Siha idéa, do quo Sllc encontr·a exemplo 
na histeria financeira de certos pa.izes, de 
imposto sobr<t todos os reudirnautos, não 
obiltante as ta.xas que alguns já supportam, 
a subdivisã.o é tlesnecessa.ria. Si não h a idéa 
de dupla imposição, a prop~sta. subJivisã.o é 
o mellwr metbodo de tt·ibuto . em todas as 
suas fórmas, •• 

Flaarã.o. pois, como se aclta.m, o imposto 
pl'edii!.l, o imposto sobre industria.3 e pro
nssõ&s; sal v o o caso aba.lxo ind.lca•to ... 

Separar-se·h(l c? o imposto sobre industrias o 
''elldimento d~ fAcçlJett d e companMills, otc., 
f!UB pagat•á a mesmo. porcoota.gam dr}S ftlll· 
dos publieo3, na hypothese de entender-se 
que as apolices nii.o estão liVL'B::l do im· 
posto. 

O Sr •• Josl! Julio Dreys otllnon: : 
Accresce que a renda. já. é matéria contri· 

buinte de modo indirecto sob o titulo «Im
posto de industt>i~s o profissões» e indirecta
mento sob o de «lmpo3to predi:\1». Assim 
que, a. nova eontribulção, aconselb.~rla. re
duzir, pelo monos, aquelles impostos, pa.ra. 
não fic9.r a renda rortamcnte gravada., . 

03 divid(Jndos distribuídos pelos banco~ á 
comp!l.nhia.~ estão s ujeitos u.o imposto _da 
1 1(2 % . Ct•e!o que a. taxa. de :cJ •f o oao ser la 
oJta.gorad:t. 

O Sr. Jo1io Affonso 1lo Ca1•valllo detl o sau 
voto. nestes te1•moa : 

Os que teem ca.pita.es empregados em pre
dio.s UL'ba.oos ou :rustlcos, acções de banoos ou 
companhias, estabele~imentos aommemln.es 
ou industriaos sã.o obrigados o.o prtga.mcnto 
de outros lmposto~ . ,, . 

O tli.slinc~~ Sr. Hoaorio Angnsto Ribeiro 
•lisse : 

P:ntl'o nci.J, f•tten tll. a ~x:clusiv :t. oh~ticithde 
([\lU se tem <lil..•]o á:> contf'ilHli.çõcs ind irmlttô , 
ü ilulisp~msa.vol, é w•genb c altamente l'e
dr~I113.CLL pule~ ruai~ vit<tcs íntcNssos do R;~ 
~<Mlo - :t Cl'ct .lç.'i,o uo imposto SCiln·e 11. renda , 
rrão s.ó ptu•a Col't'igi t' 11.> desigualda.1les provo-. 
tliontc~ d3.ituel!es nbti'sos, mas ninua p!i.ra 
j)Od.!lt'fllt)S <t '.tenltar con~ideeavülm!ln l,o ott 
mesm'l Sll_,primit• o lmpost:J t!Cl exportação, 
r&hlzit· o •to impo etação o lln<~.tmento mc-
11wrat• a org,1nír.n.•;i.io do no~~o systema tr ii>u
taJ•io quo J cl con1a al!J!ms imposlos solwa a 
1·enckt, taas como o de imluslria,, e profi.ssüJs, 
o p1•elial c OJ.t t r-o.g, 

O SL'. A11to !llo ,J ustinía.no ltodrigues lem
brou qne: 
0~ dividcudo~ das compa.nllias IJOdlam 

pagar tnl\iorimposto. 
Um out.1•o, etJ.iu V()to e o mais ex: tenso e 

por 8ign:t.l erutli to e b~·ilhante, asct>eveu : 
O lrnposh ~obre a r.m(lt!. em a lguns pa izes 

superpõ:Ho ordin:triumento a o!ltros im
postos di.roctos, tll.C$ como o -terri~ol'ia.l, o 
lmpost:> movCll, o de pa.tcmtes ; c é esse um 
dos maiore~ defeitos q110 s :J llte a ttri bue ..• 

Nií'J devamos, pl)rta.nto, coaso.gra.r n a novo 
imposto, que vamos croar , .um · tal defeito, 
que iria vexar enormomento o contr ibuinte. 

Restu. sa.be1• do que motio so ha de evitar 
o inconveniente U!l. dupllcU.tiL de pagamento 
de 1m postos. 

Em meu entender, se·ria. preierivcl elcvilr 
um pouco n~ <LUOtn.s do imposto de2 a 5 •jo, 
~egundo étS inll.nstrin.s, o imposto r esp ectivo, 
n. obl•lg;tr a uma. duplieatn. da impost~ com 
a. Cl'eaçi:ío <la contribttHi.o sobre a rcnrl:l .. 

Pot• i~so p!)nso q no tHJ.liOU!l quo pagil. r <l ll ~ 
cimn. urbana, im po.>to tlc i nr.ll,l:~t l' ias c p1·o· 
{i1süa~, rlovo set• isonto dü lmpJsto sobre a 
rend11., 

O penBltl' d(l illustl'3 bL•aziloiro est<t justi· 
ficado com o precodett to da Ha.lia., dascripto 
assim . A Ha.lia por Sti<L vez fez um ensaio 
deste imposto, m ~s não sujoit:l. a olJ.e slnã.o 
as rendas moveis, visto (jUO reputa. sulfic 
cientemente tributadas po~ outros imposto~ 
directos as ronda.s te1•ritot•iiL<lS. 

Não se oollocou nomeamo ponto de vista. 
o goveruo i!lglez •. l<Jm logttl' de coosideral' o 
imposto SOUl'O a. ren(la. como uma taxa dn 
compousaçã•>, dostinu.d.:t a. resta!Jolccot' o 
ecruilibrio do regimcn fiscal o a recl:~ma.t• 
pa.ra. as cla.9ses ftw~1·ecidM d;t lor•tun a. <t 
doaS, n c~ justa parée d~L <JOntl'i buição que 
e3tas não p."tga.rum sufiiclenoomenta pelos 
impostos iaclil•eetos, a. .Italía., contando com 
oa recUt'~os r esultD.ntes deste imposto, pro• 
cnrou evit!l.l' a censura de dupla. appliaação . 
Seug estadistas entenderam Q,tle não do viam 
supBYlJf!l" 1.1'M sobre 01~tr1Js i11~postos qua lhes 
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pareciam ·da mesma natureza. ·O impostO I H a. dois modos de ta.xar os vaioros · mobi
foi~ pois, esta.billecido unicamente sob1•u as · •rios: 
"l.'enda~ moveis de todas '!-11 ?rigens. <!) pôde-se estabelecer um imposto geral 

Por outro.lado, supp~lmfr~m as taxas pes· ,. · •e a renda que attingirla os rendimentos · 
soae.s, move1s, as contr1buu;;oes de patentes, ·1:. ·• q '. ·fi ; ' d 
não conservando assim sinão dous grandes . ,,g .crr~"' c_asus, pro sss.~no.os ou e tra-
impostos directos , o impost o territorial que b~llw (salan~, etc. ] e •. !a1~1be;n, o~ rendi· 
grava. a tcrt·a e as <rasas e o Imposto sobre~ n ~n.tos d ~~.v;l?res. ~?b~~ar10s: .. . _ 

• r1q ue.w. moYel, para a pplicar-se a todas as . "L} pode ~e .,ra V~l s~pa adamon te ,as dtfi'e 
_. ren das praveoientos. do ca.:pi\aes moveis 0~, " n Lcs ti·nies de 1.end~men tos ~ .tor·>e-qa. um 

da a,ctlvidade pessoal. :1posto sobr~ a. 1enda da.~ tall:.LS: do.s ca:sas, 
. Com as transcl'ípções . feitas, · deixamos a «<·lJr_e beoefic~os commercraes, JOrlnstr1a.es 

· VV. E Ex 0 testemunho vi vedouro da v e . '!'o .tm}Josto sa b!o a ronda a.os valores mobi· 
d· li ·d # r l ~tl.l'I03. 

'J.l e que · OJ.endemos. "'m um tal system·\ , o impollto sobre a. 
.' Passando ao pa'recer da Crnnmis$río encar· ' ''"ela da 1 acçõe.'l ne f ai t-il 11as dott/lle em
t - :ada. de re'!lel' tJ clC'.ssificm· as rend(!s ge- t ·l ai ~ 
r :•es, · JWomnciaes e 'l?tunicipaes, sentimos o As acções são pa.Nes dos associados ; estes 
t:; .;1fol'to da· tranquillidad<l de uma. oonsci<jn- t1•ibutos sã.o a.ttingidos pelos impostos que 
cia certa. de háver obedecido e praticado a gravam os bonet!cios ria socieda,le ; es&l so
justica. : · · . cil"dade, que tem por objeeto a exploração de 

·o impost o sobre a. renda, disse a «Com.:. hnmoveis, paga não sô o imposto foncier , 
missão que . se tornou ceJebre:t, snper põe·se c. :\is a inda. la palonte e mesmo une patente 
ordiiiaria.menie aos impostos directos, que < .. ;~ ele~ee. Desde entao,suppõem-se dois com· 
gra-vam as rendas divididas .• . Nt!o ha in' ·m,r·c<cs, duas indtlstricM exp~oradas. ·uma por 
tll1ra exactidl!o em di,-er - se gue desse imposto to:l ; im l'les particttlm· e outra pe~a socíedade ·e 
resulta. duplicata de _lwr;, sob;·e a re~Jda, vislo '~s ,/ t. , ylte ta:cando"se a renda ·dos valo;·es 
quli ha certas rendas que tUtQ cseao sujeitas 'llt·Mlvirios, irib«!a-se uma segunda 1JC.1 as 

-tiM impostos de industriM e profluões, ·como ··rwlotit,rto.,· com tax11S que nlío S(To pagas pelos 
í;olitülos de diuida publica do Estado . A diffi· p , dqrh~I'IIS, (33} 
clf_ldude de fiXar, ao cel'to, a mati-ll' la trlbu- t d 
i;(!.yel tem obrigado 08 legisladores a. divi- ~;'jushmente hto que pre on e a. União-'-

.. di! as em outros diversos impostos sobre tu:t: .. i~ l'endas mobillarm.s feridas ou a.ttln-
cada. ramo de rendimento. . · gi•litS pehl tributa.çã.~ privativa dos Es

~·.cdos. 
'Estudando depois o iticome-taa~; accres· E nem se vá suppor que o antigo imposto 

ceuta. : • do industrius e profls~oos não se confunde 
·· · Constitue, na. realidade, crear impostos com este. 
(\iatinctos ligados por um mco laço - o di- Desfaz a dúvida n. consulta do Conselho de 
relto do contribuinte ;i lsancão d11, taxa, Estano a quo nos referimos, quando dlz : O 
qua.ado seu redi.to não chaga. a 3.750 fran· iuiposto pessoa,), que se trata. do lançar entre 
oo~ . , . nós, (I na. sntL esSI!ncia o me.~mo quo exid'\e 

· : Apreciando om seguida o pe.r<lcor ela Qm França., Portugal o outt·os p:t izcs com o 
Commissão de Orçamento da Caroara dos nome de contribuição mobilia1·ia. 
Deputados, de 29 de marçO !lo 1879 damdo e Eis chegada ao termino a nossa missão. 
nuqual vem indióiula a seguinte eroebdn. : Pam o m•iterio,~ber o juStiça da VV. EEx. 
Colirii.r~se"hlio 5 ,-, sobre a tenda doii coo ~rl· u:ppellamos, ainda. hoje, i:la Elllperança de ee
bliint.es, que Iião pagatein o ililposto dó ~ub· rem compensados os nossos esf<>rQoà eom o 
llitl!úS, ·de vencimentos ou de indu$1-r.icts e jWo• I'esta.belecimeoto do preceito ·oonstiiuclonal, 
fissões......, assim terminou : Conviria que o tão funda e viSivelmente ferido neste tri· 
Governo, aprovoitU.n(to aqtiel!e pcm~ar,nento, btito que, além do mais, erea. uma situação 
pni'feita.mente justifim~úo pela. Commiseã.o tle deslgUI\ l_ êutro a.s sooiodades anonymas doa 
Orçamento, o apresentas~ e (3!1te ailno como fj:stádos e as do Rio do Ja.ueiro. . 
niodida. provisoria, omquanto não se o11tabe- Emquàoto nós ftcamos sujeitos ao pesado 
lueéSBeó -imposto geral uJbré a t·enda, ftin• e (· xca~sivo tl'lbtlio de 6 1/2 •;. sob1•e os di· 
dl\udo a iln~formizando em tim só systetn'tt vídendos, beneficios ou lucros a distribuil• 
todo eue impoSto, disseminado actuo.lme.ote pelos aecionista.s, os bá.ncôs o companhias 
élii va.riã.s contribuições; qtie gra.vam os du.bi desfructam, na tra.nquillidado de uma. 
dlvere()s ramos dá. actividt1de aocia.l. protecção que não póde SBI' mantida, n. van· 

·:· .Agora, e para ftna líza.rmos, lnvccamos a t11gem de pagarem ~t I 2 •(o sobra os vencl· 
t~utoriíl~Ule inoonteste de Boucard e Jéze, .mantos dol! seu~ titulo9. · 
cujos ousína.mentos tra.zum ao caso uma. evi· 
dóiicia.a.bwlut&, oompletilo e total . tUS,' H~•ncud et Jé~e-oits, pg, 287, 
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· Hoje o m.IJ.trilminte não póile ser compa.-
I'ado tãg ma.liciosa.menLo como foi-á tme 

. pouZe. ,que fon .plumerail vi'llanla, et l'on tt 
dit qu'U impo,·te peu qu'elle cl'ie pourvu 
qu'on par'Dienne d la plui!wr. 

O nosso direito não póde ser t\esconlwci!lo. 
Isto já o a.fllrmou um dos ma.is eiuinontes 

Senadores da. Il.epublica., o filho glorioso des1;a 
terra. n~~ta.~ palavras- Em um t~·i.btmal de 
espíritos independentes, l'ectos e escla1·cci•los 

.. não pddc haller dtJu, pw·ecc,·es nc.,te Cl'.<n. 
· .. Ba.hia, _27 de agosto (le HJ04.- Pelo Ba.nco 

da. Bahh, JoaqHi?ll rle Lace;·da,-lJern.ardirlà 
. da Costa Rod1·igv.es Vianna.-- Palo Ba.nco 
Economico da Bai;J.ja., Joao Baplist!L Tuvo.-
Dr. Francisco José Teixeira. - ·peJo Da.nco 
Commercial da. Bahia., r1merico de Sou;;a 
Gomes.-· Antonio Manso .-Pelu Banco Mer-· 
cantil d1~ Bahia., llm·acio f.h-pia.-. Herwique 
dos &ntos Silva.-Palo Banco Auxiliar da.s 
ClasS?s, At~tonio Carneiro ela Rncha. - · Pela 
Companhia Interesse Publico; tl,g~<sto Sil
'tlestre de Farias . ..:..Antonio de Araujo Porto. 
-Pela Companhia Uníi\o Fo.bril da Bahia, 
Manoel'de Souza Campo.< Fi/.ho.- Pela. Com
pa.nhia Fabril dos Fiaes, Dt·. J.J. 'Ribeiro dos 
Sa,ltos.-Pela Companhi 1 Alcool ica, Manoel 
Perei1·a da Silva.-Pela. Companhia Valenç& 
Indu;;tríal, pot• pro~111·ação, Luiz Mo1·eira.
Pe!a companhia. Allia.:ça da Bahil\, l"rattcisco 
-José Rodrigues Pedreira.- Pela. Companhia 

· Salinas "a Margarida,Carlos Teia:eit·a Gomes . 
-Pela. Compa.Óhia Emporio Industrial do 
Norte, Polydoro Bittencotwt.- Pela Compa
nhia Trilhos CenH-ae~. ·Au{/t'sto Cesar de Souza 
U:zeZ.- Pela· Companhia. T1·a-m Road de Na.
?1'\roth, Manoel José Ba,tos .-PaJa Companhia. 
Indust1•ial du. Estancia, Jose! A!ve.~ .r;•e•·?·ei-~a . 
;_Pela Compitnhia Linha Circular, Manoel 

. Fl·ancisco Gonçal'tle< .- Pela Comp;~nhia. do 
·Queimado, Alca:and,·e l"rcire Jllaia Bitten
fO_Urt . - Paulo Pe1·eira il:fonteE,-o .-Pcla. Com· 

/Jl..<anhia F·,brioa Central rl!t Pujuca,Dl'. Mcmocl 
/Dias r.le Morac.•. . / 

PUDLICAÇÃO FEl'l'A EM VIRTl'D:E DE DELlDE• 
R.AÇÃO DO Si;NA.DO 

Exms. Srs. Membros do Coo;rresso Na.
ciona.l - Os B11.ncos da Bahí~, Commercia.l, 

·Mercantil, Auxiliar das Classes e Ecouomico 
c as Cumpanhias Alliança. da Bahüt, Intm·esse 
Publico, Emporio Industrial do Norte, Fabril 
dos Flacs,União l'~.bl'il, Progros:>o Indus,ria.l , 
Valcnça Industrial, Sãlloa.s de M:wgarida, 
Alcoollca, 'frilhos Centracs, Linha. Circular 
do Carris, elo Queimado, Indusõrial da. Es
tancia. Chapelaria. No1•te Industrial. Tra.ni· 

· Ron.d de Nazareth, Fabl'ica. 0<\ntr<.:.l da Po
juou., ~oc iedu..!es unonymns, com séde nesta 
cidade de,> . Salva.dor, cu.vital do Estado da 
Bahia, vêm, por seus directures abaixo ih--

m.ados. usil.r, pela :J?l'imeira vez, 'lo direito 
de rept·osentação, tórma pacifica do sco,h• do · 
povo aos seus a.ltos ma.nda.ta.rios, contra. a 
permanenci!t. de um imposto desegual, vexa.· 
tol'io c, n.t·~. cunh'ario á Magna Carta da Re· 
publica; 

Os supplico.ntos ·se referem, Exm~. senho· 
res, ao imposto iiroado sobre - os 'beneficios 
dist·1·ilntído8 aos accíoní.ç!as ou, como ulti· 
mo.mentc so \om inscriptv, sobre - os r.li'tli
demlos dos litulos das companhias ou socie
dades ·anol11,imas. o que importa. o mesmo, 
co~hecido oo Brn.zll desde 1867, sob a deno· 
minaçiio de- induskia.s o profissões. 

SemplhanLo impo~to alargado. até compre· 
heudar os bancos · e companhias existentes 
o os F.stados crea. uma situação inteiramente 
deseguaJ p3.ra. as sociedades a.o.onymas que 
não t<~nham séde no Rio de JanE-iro e, o que 
é m•.is, vioht u dispo.;it.ivo do n. 4 do art. o-• 
da Cons.tituíção Fede1•al. 

Os supplic:totes, Exms. ae1 horas, ~stão 
sujeitos ao imposto de~ l /2 o;. sobre os di· 
videndós, arrac~tdado para os cofres fodoraes. 
a igual porcentagem e com a mesma inei· 
J encia, cobJ':uü~ p<llO fisco esuulual, e mais 
1 •; •• exigido pelo thesonro municipal, que, 
sob o titulo do - industr•üJ. e profissão -
gosa. do }>Oder cumulativo com o Estado, para. 
as fontes do receita. dessa procedencia. 

. Emquo.nto se impõe aos suppl!ca.ntes o pe
sado e excessivo tt·ibu to <le 6 •;. sobro os 
dividendos, \Jcnoficlos uu lucros a. distl'ibuil• 
pelos accioniHta.s, os semelhantes· do Rio de 
Janeiro desfructam, na tranquillidade de 
uma, pl•otocção que não pórle sm· m:wtlda., n. 
vantagem <le sómonto pagar 2 1/2 °/o sol~ro 
l\9 rendas dos sou~ titules. 

Consint:~m. l!:x:m~ . ~onhoL·ca, qua os suppli
cantes justifiquem e funill1mentom a a lloga
ção qu) fu.zem de.sm• o imposto sobre d.ivi· 
dendos, incluido ultim:~.mente entre a.s cifras 
que avultam a receHa da. União, o proprio, 
identico c mesmo imposto existente, desde 
1867, no otçamento do Imperio decabido, sob 
a. denominação de- industria e profissão. 

Serâ longo e, ate, fastidioso o trabalho que 
vão encatu.r, mas preciso e indispensa.vel, 
porque ao dever do imposto constitucional 
jamais podeJ•i.am doi~ar de cor responder. 

Desvia.L' a. preeios:~ a.tten<;.ão de VV. EEx., 
voltada nesto momento a mais altos e serias 
problemas que eutendem directa.mente .Com 
·~ vitalidade da. Republica. e visam o bem 
es~ar da. Patria., é, sabem , grave falta., que 
usperam da inesquecivel generosidade de 
VV. EEx. verdesc!Jlpa.da, attenta á justiça: 
do queixume llue oro, differem. 
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O 'bem cslJ,e, .~, conAcnicucia, a or.:lcm 
, socL:l, 1nda Sül'lu,m sem a manutr::n!~ão üc· nm 
_ poJo1' pu1Jlieo, sem n~t oxistec>b. do E-:-
. tado. ( 1). · 

O E~f.ado nüo é uma en tlda.tle u parte dos 
]ndividuos quo o compõem; o:3 fins do.Es&rdo 
sfto outeo:3 tantos fins d;.t vida socia.lou com-
1nmn dos prop1'ioa imlividuos ; pttl'<1 sa.ti::;f"(~-
7.er a ossos_ fins; que alirls constituem a pro-

. pria I'<'tzão ele see (lo Estado,. peecisa este llo 
.m.e·ios c0111 os quaes possa occorror Cts respe
ctiVJlS despoz~LS, sejam ostn.s transitarias ou 
})er-rnEtnentes ;-o como i,nos meios devem ser 
f'ol'nccidos pelo3 proprlos indivitluos,aos quaes 
o bem, cmnmum, roa.lizado pelo Estado, a.pro
vcita,-scgue.sc logit':1mento-do um hrlo, a 
obrlgaoã.o de conl1·ilntit, o de outro, o direito 
de exigú· essa pr·e:;taç<."ío econom.'ca, a que se 
dâ. o nome do impo3to. ( 2) 

· Da h i o aeerto de H. Passy, .dizendo quo a.s 
sociedatles humana::~ não subsistem sinão com 
a, ccndiçfto de prover, na medida precb:a, as 
necessidades da causa publica, o entro torlos 
os povos o imposto existiu solJ as fórmas 

· apropriadas ao estado maL:l ou menos o.van
. çado de sua civilizaçã.o. 

. As tribtB selvagens, por exemplo, tinham 
. o seu imposto, quo era. a o'bl'igac'Ko de com
. bater c a .noc~ssidadc de morrer para a 

salvacfw da communidade ; em t~:mpo de 
guerra, as· populações levantavam-se em 
mu.s~a. c serviam á sua cu;::t:-t, sob à bandeira 
do seus chefes; o nos dias ele paz uniam-se 
lXIl'a edificM' tep1plos e cidn.dellas, abrires
i;t•adas, constt•nir odificios publicas; cultiva· 
vam com as snas pl'opl'ia.s mãos os campos 
.1~esarvados aos saceL·dotes, aos m:l.gi::~trados, 
a.os dep·osital•ios do podol' publico, t1ualmento, 
fles corvee.~ suffisaient à tous los besoins de 
t'Etal. (l) 

· ·Este systema. «foi modifioa(lo com a inflnen
cia, dos progressos successivos da iudustrh 
-e da; riquez .. u, e de sorviço.g'pessoaes, paga· 
mento em genm•o, passou · :1 ser uma._ cuntr.i
. bni~,;ã.o J.Jecuniaria, fonte pri:lcipal (las rendas 
óu 1·eceitas publicas, no dizer do mais conhe
cid.o, ente)) nós, dos economistas est.mngei
ros,o eminente Leroy Boanlíou. 

Opublico tem a consciencüt do que ê um 
:imposto e todas as vezes que o podl3r publico 
cx~ge delle, directa ou indieeJta.mento, uma 
SQ.rmna qualqnm', d11 Qtml nf.o recebe imme-

(1).:Vcig·a FilhCl, « Manual da sdencia das 
·:íin-3uças » 1)ag. 1. 

(2) Amaro Cavalcanti. «Elemento de finan
l'>as >~. pag. nl, «in fmc ». 
·(i) CÓc1uclin c Gnillanmin. « Dicc. de 

f'll!con. Pol.)), · verb. in1pôt. 

----------------------------------·----
diatamcnto equivalente visível, o · publieo 
diz que paga um imposto (2), o qu1 não im
pede a profunda di voegencia entre ·os escr1-
ptores sobre a sua. definição, servindo esta de 
b:•sc ~tos di1fcecntcs ~ystomas econornicos c 
fi.n:l.ncoil'OS. 

Si é corto que o devc1• elo imposto é geral, 
i·;to é, que ninguem S3 pó:ie eximir de p:-t· 
gD.l-o, nào é monos·vcrdarle quo o povo não 
pócle estar sujeito a uma. depredação conti
nua, o por is3o, pondet•a Hamilton, o podm· 
ue Cl'eal" uma i•end:1 Pl'Oporcional âs faculda
des e necessidades do Estado deve ser ·comi· 
derado parte intcg1'anto de toda, a Coristi~ 
tuiçfio. (3) 

Entre nós a discriminação das rendas fui, 
desde o . tempo do Impcrio, motivo de sérias 
e profundas dh·ergenclas, e apezar da conve
niencia reconhecida ou, melhor dizendo, da 
ncces:)idale urgente que todos l'Oconhecittllt 
o confessavam de uma. boa di visão das rendu.s 
publicas entre n. receita geral e a receita 
provincial, pois que a existente era con
üderada injtt:sta o prejudicial, nl.da mais 
se effectuou a este t•espeito, a.lém das dispo
.sicões incompletas o . insufficientes que se 
continham nas leis orçamentarias de 1833, 
1~34 e 1835. ( 4) 

Isto é confi.t>mado nas seguintes palavras 
do illtistro Dr. Andrstde Pinto-g1•ande con
trovét•sia se tem levantado sobre a pat•tílha 
das l'endas pelos orçamentos geral, provin· 
cial e municipal, sem esperança. de fazer 
chegar a um accordo os amigos do ca.mpu,· 
nario, d~s fL·anquezas Pl'Ovincines c ch cem· 
tt•alização adrninistrntiva. (5) 

Com o novo rogimen, instituld.o a 15 de 
novembro do 1889, qui.z o legislad.or consti· 
tuinto termin:.u• aqnello systema «injusto e 
prejudicial», osta.beltlcendo o limite do podel' 
de tributar da União c dos Estados, tl•avan
do se, por essa occasião, a. ma.is vjva <lis· 
cussão, ·na qual tomaram parte os vultos 
mais eminentes daquella D.üsembléa . 

E' ftJrçoso confessar que, no ardor da de
fesa. do~ Estados, tl:Jou esquecido que, com a 
divisão vencedora, a União seria. pobre o 

·n.queHes l'icos, sendo hoje ·a revisão consti
tncionãl, pelo menos nesta paPte, idéa tl'i· 
UJllphante. Mas, não obstante os limites tra-

(2) L. Beanlicu, <(Traitó- de la sei. ues 
frn.», tomo I, pag. 2H, cdic. de 1892. 

(3) Aristides MiltQn. A. Const. do Brazil, 
-2a ediçãQ, pag. 4.5. 

(4) Amaro Cavalcanti, ohr. cit., pags. 3U, 
e 3l4. 

(5) Andrade Pinto, Impost.o e rendas ge
raes elo Imperio elo Brazil, pag. 30, etlic. 
de 1870, 
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.c;ados pelos arts. 7° e 9° da Constituição e a 
adopção do «Systema. pernicioso e condemna.
vcl do art. 12 », no dize1• <L> Dr •. gpitn.cio 

pa.ga.mento . d<t fi~o, c de 1Jin.te po,. cento no 
caso contrario. 

. Pessoa, nob1•e procuraclot· da Repub!ica., a 
Justiça Federal tem tido neecssida/l:J de ser 
chamada afim de fa.:r.ot• ccasa.r as tendcncias 
invJ.soras da União o dõs Estaios e como um 
bello exemplo pé\l'a as gel'ações po3teras -
podem assignalar a inflexibilidade, que 
honra aos juizes bra.zileiro3,das sua.s decisõ3s, 
deixando i ncolume a Magna Ca1•ta, « a lex 
leynm » da Republica Brazileíra. 

Na.s condiÇões do outros, ei:ltâ. o imposto de 
que tratam os · supplicantes, como vm•ã.o 
VV·. EEx. do historico que passam a fazer, 
sendo, po1•êm, conveniente declarar que os 
regimens tributa1•ios varütrn de na.ção a na· 
ç·ão~ podendo-se mesmo affirma1• que cada 
qual dellas tem um proprio, especial. 

Assim, om um p.1.iz o imposto tal é cob1 .. aio 
por esta ou aquella fórma, ao passo que 
semelhante a esta crea-se outro em certo 
pai·z, com a.pplicação ou incidencia difi'erente 
e mais ampla. do que o seu igual. 

Tendo · o Governo geral necessidade de no· 
vos meios par~t faze1.. face ás despezas cres
centes do Imperio, pois de 10.787: 183$0fl0 
que e1•a em 1832, art. 3° da lei. de 24 de ou
tubro, já se elevara em 1859 á respei.ta.vel 
somma de40.096:780$049,como se vê do art. 1 o 

da lei n. 1.041, de 14 de setembro, mandando 
continuar em vigor a de n. 939, de 26 de 
se,embro de 1857, autorizou a Assembléa 
Geral no § 10 do artigo ll da loi n •. 114, 
lle 27 de setembro de 1860, a ceear um im· 
posto quo abrangesse todas as inclust?·ias e 
Jl1'DfiuDes que f'ó:~sen~ exm·cidas mts clílfe· 
rente.<: cidades e 1JiUas do 1-mtJe-~·io, com. 
t!rcce11Çt1o sómon.te elas que, pettt nattweza 
pJ•ivitegiada das ?'espectivas funcções, ou 
pela reconhecidà · insufflciencia e penu·ria dos 
seus 1·ecursos, tHio de"e1·em o.lt não puderem 
supportar. · 

Em circumstancia.:; nn.is ·n.·lcqu::v:las, con· 
tinúa. o D1•. Andr:vle Pinto, :1 r·ofot•ma <Los 
impo::~tos, a lei n. 1.597, do 26 de setembro 
de ISG7, no a.rt. ll, aut.orizdtt o Governo a 
alt13l'ar o ~ystema das a.rroca:lações do im· 
po3to sohre as industrias e pl'ufiS.::lõe~, substi
tuindo-o pJr um qne seja de~Jido po1· toda a 
pessoa nacionat ou estrangei?•ct que exerça W1 
Impe1·io qualquer in;:htstria ou p't·ofisstTo, Mit~ 
ou officio, niro comp~·ehenclidas nas isenções u ... 
tabelecida; po1· lei. Este imposto, com a 
denominação ·de ... ~ndust1·ías e profissões, ve!u 
suh;,tituir aos crea.dos pelo alvará . de 20 11:.; 
outubro de 1812, § 2·t, sobre·loj"\, armazom 
ou s Jbrn.do qu9 vonclossl3 por atu.cado ou :\. 
vare,jo, qualquer qualidade de f:l.zenla, 1)1() •• 

thados, louça, etc.; pelo § 2° do art. 51 1h. 
tei do 15 de novembro tio 1831 sobre casa 1if• 
loii.õos e de modas, alterado na. primeira, 
parto pelo § 1 o do urt. 30 da lei n. 58, uo 8 
de outub1•o do 18:33, e ampliado pelo § 4° do 
art. 9° da lei n. 70, de 20 do outubl'O d•l 
1836, pelo art. 19 da lei n. 60, de 20 d 
outubro do 1838, elevados pelos: arts. lO, 17, 
18, 20e 21 da lei n. 317, de21 de outuln•o d~ 
1843, ampliados pelo § 65 do :.wt. 9·> da l~i 
n. 369, de 18 de setembro de 1845, mlndn.d.•) 
uniformiz!l.r pelos arts. ll, § 3° da loi 
n. 884, do 1°, de outubro de 1855, e 33 d;~ 
de n. 939, de 26 de setembro de de 1857. 

O imposto de indust1•ias e pNfissõos, com·) 
se lê no segunio período do eit.~\do a1•t. li 
da. loi de 18ü7, se compunha. de taxa~ fixa~ " 
quotas proporcionaes. · 

g•, pois, do 26 de setombt•o (!C 18il7, lo! 
n. 1.507, c1uo sob a denominação elo pt•oflssão, 
fts sociedades anonymas começaril'o n 11ag!w 
·:>mposto na 1·a ::lfo ele um e meifJ 2)01 ce)'lto do:t 
beneficios qtte distl·ibu~ssem ammalmente aos 
accionislas, 

Apeza.l' do imposto quo gt•ava os rendi-
. mentos da,s .. in<lustrias o profissões set• em 

pl'incipio fundado nl. mais perf€.\ita justiça, 
poi.:~ injustiticavel seria que a. riquen indus
trial e commercial fugisse á obrigaçfi.o dos 

Expedido o l'~gulamento pn.rn. :u•re~a~l:~çã.o 
do imposto denominado do indu.~tria e pi•lJfls.• 
seio, creado pol' essa lei, o que foi fuib com 
o decreto n. 4.346, do 23 de março de 1869, 
nello se lê, na ultima parte do art. 2°, qtce 
as sociedades anonymas otc co1npanhias pa· 
ga1·tto o i1nposto (tlo industrias e proflssõe~) 
1J.a razLio_ de um e meio poi cento dos beneficios 
distribuidos aos accionistc(s no exercido aHle• 
rio r ao do lançamento. . tributos, ernquanto a riqueza tHrritorial e 

predial lhe-é duramente sujeita. (1), tal foi a 
co1eurna levantada. contra essa autoriza.ção, 
reft:.n•a o Dr. And1•ade Pinto, que foi eUa. re
vogada pela resolnçã.o 1.149, de 21 de se. 
tombro de 1861, art. 1°, § 1°. 

Usando da. autorização conrer·Ua pelo§ 10 
do al't. ll da lei n. 2.34S, do 2.5 de setembro 
do 1873, b:üxou o Governo, com o- decreto 
n, 5.690, de 15 do julho do 1874, novo regu· 
lamento para. arrecadação do imposto de. in· 

E justa. foi a.'reacção, pois alli se esta.bele- dustrias e _p,·ofissões, londo-so no penultJm\) 
cera. ·que a taxa varia.vel seria até dez pol' pe1•íodo do art. 2° que- as sociedades ano· 
cento quando se désse ao mesmo tempo o nymas ficavam sujeitas ao imJJasto de um B 

meio por cento dos di,idendoJ dist,·ibu-iclos aos 
açciqnistas no ecce1·cicio anteJ·ior <W lança· (!)Amaro Cavalcanti, ob:r. cit, 

70 
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·menio. ou, si ttllo hottller dillillendo, ds taxas anonymas, : conhecido no Bl'azil dcsr1el867, 
cOr.resparnlenles ds induslt"ia.~ que e~et·cerem; pala denomlna~.ã.o de imposto de inàuslri(' 

· e nas Adverr.encias ·ás tabellas A, B, C e o o e prafisstTo, ten.do pas.;a.do este para · os · Es
seguinte: pagam as· taxas destas tabell(($ as tados, ~ claro que nas CÍI'OUmscriPÇÕ&S terri• 

. . sociedades adnnymãs, quantlo ntio· esti11erem toda.as dclles não póde tributar, Mja. de que 
' · sujeitas ds de um e meio por cetlto sobre os di fórm~ for, repetem, os rondimen t os, ·bene· 
. . tlidendos. _ ·- fictos ou lucros dus tituios ou di ·, idendos 

0$·. decretos ·ns. 6, 155, de 24 do março ile. clistribUi<IOS aos MCÍOOI!.tl\,8 das sociedades Otl 
1876, e 6.980. de 20 de julho de 1878. rllfe- ·comp'tnhias dos Esf.ados. E dur<~ota longos 
rentes a. cl!te impos:tv; expedido o pl'imeiJ:o ;tOnas fui esta verdade l'econ~1ecida. por 
em -virtude do disposto no n. 2 do art. 11 ria. VV. EEx. , que na. decrettiÇão d1.1 i mposto 
lei n : 2.670, de 2U .de outubro· de 1875. e Ll ·.sobre os d ividendos dis~dbuídos aos accio

. segundo em ~atl.sfaçã.o á. autorização con tida nistil.<l ou dos tltulo;S das co mpanhias ou 
no =n . l do a-rt. 12 da. de n. 2.692, de 20 do sociedades anonymas faziam- no J'ecahir só

. outúb1•o de 1877, em naqa alteraram as dis- mente. sobre as quo tiveo~sem súil.e n o Dis
: pg~iç~es anter iores sobre o . imposto ~e. in, tricto Federul, como vã.o dcmonst1•ar • 
. aus~rHJ,S C p roflsSÕóS a que estavam SUJSltll.S 
as. sociedades aoonymM,. quer sobre 1\ taxa 

· proporcional que recahia. nos beuellcios d is;. No primeiro orçamento da Republica Bra· 
.. 'tribuidos aos a()<lionista.s,quer na. fixa, quando zile!:ra, - lei 11 . 2.:;, dli 30 de dt~zémbro 

não repartisse.m Juc1·os. de 1891 ,- e sob a rubrica-Interior- se creou 
.:· Em 22 de fevereiro de 1888 e com o do. a titulo do setlo-um e meio por cento sobr·o 
.ereto · n; 9;870, expedido em virtude dt~ o~ d i11ide_ndos dos banc.,s, compa,1hias ou 
autorização conferida. . pelos §§ 3• e 4• do gociedades anonymas e, apeza.r de não haver 
art. 9: da. lei n. 3.313, de Hl de outubro de distincção entt•e us da Cavita.lllederal e os 
l!lBR, baixou o Governo Imperial novo ·r egu do~ Estados. não ·lh•Jil cousta f"s;;e ellCl 

· l amento, ultimo-da. mo1)a1'Chia, para ,m·e· cobrado sobre os distribuldos por aquellas 
. cadaçM do imposto de ind.uslria e pro(ls~cto , que. tinham séda nestes. 
' inscrevendo no § L• do art . I" delle que- Pela. lei u. 126 a , Je 21 ele novembro de 
a:s companhit:JI ou suiedados ano11y•nas sda 18112, e ainda. sobre r ui>L'ica. - Jntetior- res· 

· sujeitas ao imposto de um e m d o por centa to.belec,m-:;1) o antigo modo de c .• hrança. do 
. dos di,;.dendos distribuídos aos accíonütas rw imposto qne tinha a denominação · de ind-us
. cmno social anterior âa mes em que se o fie lriaa·e poflssões, elevando-o ; manrlou-se.JlO· 
.ceuar o la"~tmenlo, ou, li ntl'o hmner ài· rérn, que fussem arrooadados {l!J doua e. meio 
'lliàendo,, dr taa:«s correspondentes as indus- por• cento sob1·e os dividendos do.s fi41flos 
.t1·ias gue exerCCI'Bin-continuaudo nas Advor- das companhias ou sociedades anonymas. que 
.tencias á.s tabellas A • . B, C, O e E o mesmo tinham sede no Dislricto Ji'ederat, reconho· 
que. nos anteriores regutamento10-pagam as Modo olarainente, desta. sortu, a; imp~s•lbl· 

· ·.ta;;as desta., tabellas as companhias ot' socie- lida,da de nl tl't\p:tSSiU' da !li o po1lar do t ribtt
dadcl anonymas, IJtianrlo 1u1a esti1>m·em s11- taos rondimon·tos. 

jeitas d de u1lJ e meio 1l01' cento sofJI'c M tlid- Mudando do collocàl,'llo , poi~ na loin.l26 A ·. 
dimdos , · . occnpa.va e.'jSC imJ>OS\0 o ponulLimo Jogar no. 

. :.- Dni'!lnte o antigo · rogimeu pe1·tencuJ·~m ao citada. I'U llr1ca, p:t.<;suu a te!' o sog11ndo do. 
:Governo Cent1•"l os imjlostos de indnstl'ius e ~r,~terior;_ ua lei n. 191 A, elo 30 de setl'm· 
.·.profliiSÕClS • . A commissao encarregado. de re- bro de 1893, s~ndo a dispo~i<,:ào cópi ~ fiel o 
:ver o class~âcar as rendas geraes, pro v in- exa.cla. d :1 a.nte1·io1'. 

_:· cla.es .~ municipSLes, em 1883, lJropoz a ' ra.ns• Pvecisando. eles~' ~ fonte maior con tribuição, 
fcrencia deste imposto · par~ a economia. pro· M elevado o impus to para trcs e meio · por 

,:viJ:!Cinl; p~1·~m es~a partilha. só f'o ifeita pela. ceoto. pelo 11 . ll do art . t• da lei u .• 265, do 
·Cons*ulça.o de 24 de fevereiro .. (1} 24 de ller.embt•o da 18Q4, recahintlo elle, 
' .. Dé: facto; pelo n. 4 du ll.l'>. 11" da Constí - como nas a.Qteri<~re3 disposições orça.menta-

. tuiçà9 Federal ·é que. passou a .se1• da excluo ri:l.s, sobre os di1l idendos dos titulas da3 soei e· 
· ~jva; OÇlmpetencla ~üB Estados ~ ilupostu de tladés a11on ymas ou companhias com sdde no 
lDdustrlas e pl'Qfi:>9oC3, ficando hvro a. estes Districto Jicderol. 
cobrarem bxa.s fixas oil :propo•·ciontLe~ quo Não durou mais quo o tompo neccssnrio 
recaiam dh•actn.mente · sobJ'a a. iatlustria. ou para. a vig('ucía das lois ol'~~moata.rias a olo
pr.ofteaio ou sobro os rendimentos· do lias . vaçã.u acima. apontada, puis no n . 30 do 

' · ora, sendo o imposr.o s•>bre os bouellcíos, a.rt . I• h lei n . 359, de :lO do de:o.emb1•o d!l 
liiçros·,,dividendus ou quP melb·.JL' uume ~ 11!95, roi rost belecida o. ant:g~ cont ribuição 

._queira. ·W,r, du,.i comp11.nhias ou socio ..l~das de d(Jus e meio por conto, ·~ue devi ;~ ser 
arr .. cada.oia não só sobro os di,iden!tvs dos 
tituws rias companhias ou Sflciedodes arum!i· 

·~--
; . (Íf Veiga Filho, Obr • . cit. pag. 88, 
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mas nacianaes e estrangeiras com séde no Di- de 2<: de fcnreiro de 1888, ao qual fazem 
str.êct<> Fede!·al e 4as estrangeiras w m sêdc- a.té rcferunclas, como VV. E~x. verno no 
nos Edados. · n. I do iu-t. L •, o finalmente o que ba.txou 

Em 1896, e como meio de. repJ.rt1r a Ín va.- com o decrcLo n. 2 .79:?, de ll de janeiro de 
~ão do · ()sta.tuldo no n. 4 d.:i art. ~, da Cou- l89S, para. a. arrecadação do imposto de in· 
s tituição Fódoral, . mppl'imiu·S(} }da lei ditst1·ias il p)'(iflssões. . . 
n-. ·428, de lO de setm:rdJrn dc~se anno, u. ·so, U:' de <~dmlri1r, snrprehendente, extra(lrdi- · 
do art·, !•, .o ftmü da. disposição.da lei 11. 35t), na.rlP, Exms. senhores . . ,;z.; .. in~isteno!a dos 
acima citada, mantendo, po;ém,. o imposto pl'epo~bs do Governo da Republica, _queren~ 
de dous por cent o sofn·e os diuidenàos dos ·d.J eslendor aos E:;tados um imposto que já
titulas dat compm1hias ou sodedadas rmm•y- maJs pnl'tenceu á. União nem pOlia pertencer 
?nas com sUe tio Dist1·icto Federal. e que ellll. arrecada , com outros, unlca.m·anta 

Infelizmente, porém, não logrou a. tran- pa.t·a a uxiliar as despezas com serviços exclu
q_uilidade desej::tda este dispositivo, po1·quan- sivos da n'\unicipalidade do Distt•icto Fe· 
to no IL 40 do . art . 1••, da lei 11. 489, c!e 15 deral , que chamou a si.e que até agora quer 
de dezembro de -I807, leem. -impost 9 de doua cnsie or . · 
e meio por cento soln·o di'<idcndas dos li tul-os A' municipalidade do Distr icto Federal 

. ·das companhias ou sociedaaes ll11onmnas com inountlJe :iatisftozer : a dospezas com serviços, 
séde no Districto Fede1·al e tiOs Estados e para. entre ontrós, da justiça, policia .e corpo de 
maior .segurança r.ccrescen tado foi no art. 4• bombeiros e, no Cl)tretan w, são elles feHoa · 
-que é extensivo às sociedades anor;ynw: . e uriicam:!nte pelt• União, que para is,;o :1.1'1'6· 
~ompanhias cont . ,<ede 11os Estados o imposto cada <'S mpostos do indusi1'ÜlS c profl~saes, 
de dotl8 e m eio por cento sobre dividendos dos. transmissão do proprio-iada·e pennás a'a.gua. 
titulas das companl!&as e :ociedades ltllonymus no DistJ•icto Federa[. 
·com sdde na C"pital f<'ederaZ. Dlas.olvida a illustrissima. ~nmara munici~ 

Foi a. titulo do igualdade. r eza.m o~ annae!l, pal da. Capi.tal Federal dos Est·~dos Unidos 
que isto se dou, quando duslgua.ld&d.o rio Brazil, por decl'et-1 do governo proviso-
deve-se chamar. porquanto esqueceu-se a rio n. 50 A, de 7 de dozembt•o de 1889, pas
illustre depuh·~ão do Distrlcto ·Fe•ler;\1, au. ISOU o polltn· municipa.t tta.lll a. ser exercido 
iora. dea.~a idéa, tle qlle as sociodade• :~.no- pot• um · conselho de intcndencia., composto 
nymas ou companhia.~ com sédo nos Es· de ~ote membros, sob a presidencia. do. um 
ta.dos pn.sit1l'la.m a. paga.t• Imposto de dotls dellcs e todos de nomeaçã.o d:ste governo, 
e meio por conw 11 Uniá.o, i.l!ua.l om qmwtl- incumbindo.lhe cat•t.os serviços, }Iara o que 
dado ao E~tado, e mais um pol' cento uo mu- p.Jdia. ot•ça.t• o a.rrocadar a. receita prooisa. 
nlcipio, como acontece entre nós, an p11S3rJ Organizado o respectivo o1'9a.mento, toi 
que as da C~pítil.l B'Gclcral estavam aponos de accordo com o disposto no art. 3• do de
sujetiaa a.· Llous c meio pDr conto oxciU$1· ct•eto n. 218. do !?5 de foveroiro de 1800, 
vamooto I! enbtno ~tido á apl'eciaçio do governo provi-

No n. 40 elo n.rt. 1° dn. lol n. 1>5\l, tio 21 aol'lo, <1110 tleu, 11onco depois, a. ~>ua. a.pproYa· 
do de?..ombro do J8!)8, rnprocltsllltl-liO o dl,pl)~ çftn pol•) dnct'llto n. fl33, de 23 de junho. 
altivo do lll'~ll.monto :uttlwlnt•, cltludn-so 11 NA!ISe docro io sn tlcp:n ·a., fa1.eodo par'e d~ro · 
meBmo nos ns . 38 dos n•·ts. 1", da. lot n. 640, receita. da municipalidade d n. Capita.l Fe~ 
de 14 do novembro de 1899, o 87 1!0 I• da lei dera! , o imposto do indu.~lrias e zwo:'ssiJcs , 
n. 741, de 211 de de?.otnbl'<l tle .J9on. (n. 2<J do n1·t. 1. 0 ) o mais a scguinU: oxpUcn· 
. 1'oodo ~olfrido vivo comba!o, originado tio çã.o sohro <L r.ob1•a.nç,~ dollo da.w svoledados 
clamor geral dos prejudicado9. 10i a d15po~ an<mym11s-O imposto o3tatuido sobre os diuê· 
&ição que; ent.'io se inrorevíRr-àa.J compa- dendos dos IJancps , companh,ias e 8ociedades 
nhía11 e Jacíedadn anonymas da Capital F e· anonymas, conl sede na círlade do Rio de _Ja
deral 8 dos Estados- substitnida. pela. se- neiro, ~erc! cobrado por- trimestre, 8emestrc ou 
gu.inte: ~ 1/2 sobre os di viden<los dos titulof! anno, a p1·ozJorçao que forem os cU1'idet1dos 

· das ctmipanhia.t 01~ sock!tlaaes'cmonym~3. como dêslribuidot pelos accícmístas. (N. 4 das Dif!· 
1'10 vâ dos ns. 3 1 do art. l• da lei n. Sl:cl, de posiçõe~ Geru.e~.) . 
23 de dezembro de 1901. e 29 do a.rt. 1• d.a lei Com a. Constituição Federal, foi o terrlto-
D. 953, de 29 de dezombl'O ue 1 W:t. rio d:~ Rcpubllca. !li vldido em Estado~ forma.-

· Para. o art·ccada~ã.o i!o impo~to eobl'e di- doa pelas.a.utigas provlncla.~. passando o mu· 
vldendos dos tltulos dos sociedades anony- nJcipio Mutro r1 constituir o Districto .Fe
mu e compa.nhínB baixou o govemo fGolera.l, det•u.l (a.rt. ~. •) o, como tivesse sido votada. 
só no &aao de 1897, dom regulamontoJ, o a lei dando organização a. este, wvao gQ. 
pr!meüo acomp:~nhaodo o decreto n . 2.559 Vürno neco~idade de aj>prov:ll' IJ oroa.m .. oto 
de 22 de j ulho ,e outro, o de n. 2 .757,de22 ci( feito PGlo coe.~elho para o exercicio de 1891, 
dezembro, sendo aquello em quasi tudo igual. baixando pru•a ist.J o decreto n. 388, de 13 de 
a. est~ e ambos 1nsp1ra.do:; no regula.mento junbo desse "noo, onde eet.á no o. 28 do 
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art . . 1.0 fa.zend!J part~ ela J"eceita o imposto Não póile h:.tver a m3nor dtt\r1da solmf.o 
dO .industriai e JJI'Ojis;õet. .· · ·. quo :~!li fica dit:~, nam Sn Wla negàr _ p~ t' 

, !\bis. t::;, .. de e p.do decreto n .. u9), de 24 rle quanto di>poz o art. 4• d.J. lei n. 25, dó 1891; 
·d.~zca,bt•o do 1891, teve o Govet•no ·de pri:Jro· ..;.o pode>' executi-oo continuarei a cwi'ecadai
gur o me~mo Ol'ÇJ.mento P:l.l'a o· exercício de nos Estados a~nd'1 1"Zo o>·gmii::ados atê tzwc 
18 9~. · se tn·vani.zem, os impostos ~u~. e~ 11ii·ltlde 
, Ein vlgoi:" a 1oi · n. 8.3, de 2i) do sc~embro da d1sposiçao coMtill•cional, lhes sifo transf~· 

da l892, Ol'glniZ.lQ:io mnaicipal do l)istricto ridos, WIJCede~&do elo mesmo m~do enn·ela'çtio 
\?cderal •. <!ue permit'.i:l. p~!o ;u•e. 2• uo·con• ao DistJ"i<:to F<!de1·al, no 1Ht. 4• da loi 
oolhv, ·n.Jóm dD.S t :u.a.s euj'lo n.rrccndu.cão n. !2fi A, de !~H-aontim':~. em vigcír o 
eompotia .á.· municipalida.de pel~~o . legisla.ção a·d. 4° (la lei n. 2.3, de 30 do dezembro de 

.. antor.ío1•, dec,·elar todos os impostos que n<Io 1891, .at.\ dô!lnítíva orgo.niza.cã.:> de todos 03 · 
· fossem da pr(niitioa competm>cia da Uni11o, E.stad:Js di Uaiõ.o o do DistrictJ Fcdoral; no 

foi de accordo com ello, inscl'i_pto no n . 3.2 a.rt. 6& d~ lo i n. l!H A, ele 1893-por éorit.a. 
do a.rt. •· do decreto do.prefeito do Districto da. arrcan.dação dos impostos de tndustria.s . 

. FaJeral n. 02, de 23 de . dezembro do 1893, e profis.sõe1 e d3 transmissãl) do pr.>prledada 
orçamento do Districto Fcdow.d, Cl)mo fa,;mdo no Distdcto FeJet•al, serão feitas .toda.~ as · 

·pa:;;te da sua ''eceita o imposto lle inàustrias e de.qpezns com .a. just iça, policia. o corpo 
P>'ofissães. . · · de bombeiros do mesmo .Districto, exone: 

O orça.mento do a.nno seguin t~ foi o mes· rada. a niun!cipa.lido.de de contribtiir ptu•a. 
mQ, uma vez que o Prefeito, u~ando da fa.· osta dospaza; no a.rt. 5• da lel n. 265, da 
cnldil.da confe1•.<la pelo§ 9• do o.!'t. 19, da 1894- o Governo d:~. União continuará. a 
Lei· n. 35 citada, prorogou-o .com odoori)to· arrecadai os impJstos de tra.nsmissã.o de. 
n. ~ 1, de l de ja.ueil'o de 189.(. propt•icda.do e de industrias e profissões no 

Nã.o pa.rece ·que o imposto de indus1ria. District:~ Federal, pwa. com elle fa.Zor 1<lce 
e profiSi!ÕOS e outl'<!_S pcn•,eneontes á. muni· á>! 1lespeza.s Cí>m o.q S'3l'Viços da. muaicipa.li
·oip:\lida.do do Distrieto Fedet';\L se}tm a.M·e· d~~ode, aciua.lmenta ·a. r.argo da Uniio, e com 
o<l.:lados. pela. União coro ag1•ndo d:J Con· a meta.1e diLS despeza.s que çor lei compe
solllo Municipal, porqu~~outo 1ê·se nos art. 3• tem á mesrna. municipalidade; no art. 13 
do doct•ets n. 202, de ll de novembro de d 1 loi n. 359, d~ 1895, ma.ud~mdo -vigora.r·a.s 
18!l5, Ol'çameoto do Districto federal pO.l'O. disposiçõe$ das leis orça.mi.!ntlwias a.nteriot>as, · 
1896 (prol'ogadt> pa.ra. o exorclclo de 1897 que n1i.o veraarem sobre a !lla.çã.o dil. receita. 
por deoreto do Profoíto n. 48, do 31 de de· o dospJza. ; no art. S9 da. lei n. 4.23, da 
zembro de 1800), n. 494, de 21 de de21orobro 1800, o mesmo que ellillo antoTiol', no ar~. 5• 
do 1897, orca.mento pa.rn. 11198, o. 058, dD4 da. lei n. 5'51J, do 1898, conrornle as leis já. 
de ja.ooh•o do 18~9. orQa.rnento para oato citadas; nQ a.r&. 12 da lei n. 640, de 1899, 
e.torolclo o prorogn.llo pa.rl\ o IID;;culn to por 110 ig lll\1 modo qtl<l M outl'M lEJis o, final
df>.Cl•ett> do Prerolto n, 187, do S!l do llezem· mante, no at•t. 23 da. Lui n. 74!, 1lo 1900, 
b1•o de 1899, oa imposlot ... 111/'<To cobl"arlos como na.s dema.is. 
segtmrlo as /.eis f~rlerlte~ 91M 1·egem .taes m~· Do queaolma fico. 1m0 l'~8lllh cla.ramente 

. tei"IM e bem assma o: 1mposlos de '.ndwllt' la quo 0 imposto sobt•e 03 rli..,identlos dos ti· 
e proflssac,, tl·ansmu&ao de .propr,eàads e t«lol ou di..,ldend<Js di!dríbuiàos aos accío· 
pe!lnas de ~uua, logo gue.P~18".~'811l do G.o· nista1 existe no Brazil desde 1867, clenomi-

' '~'IJ!'no d(f Umao para a mumctp~hdade do D1s· na.va.·se de . 'ndust1.,a e pl•oflsté!a a portonce 
t1'1cto Federal. . C · • .. 1 n d 1 · i · #ó d I i "' Para melhor assi<>nalo.r quo 0 imnosto nue na. ap1.,. L' e era , ao mun1c p1o o,, ra. a 1 

' •- d b " 1 · . ~- .. a.os Estados. · 
so prowu e co I'O.~ .< 03. suppllca.nt~s ~ 0 Slm BxlD$ senhores esta. 6 a verdade por." ·· 

. ~:á~~~11mJ·::Í,.~mm~~':{;~~~gt'ed~ecf~r~'9q~~~c~, quo a di1fereiwa. d.e tit~l~. ei\Volvondo nkenas 
. . · • "' · · . · mudança de nomes, na.o de!tróe a 1den· 
a_octeàad~ anonymas ~u com!anllt<U pagacam tida..le do ·imposto, como ditlSe 0 eminente 
a ~&la o. lmposlo de !ndustua~ ~. Proftss~es Dr. ~'igueiredo .Junior, honrado ox-~inistEo 

. P~~ar~to»al aos t.U1!zdet~dos cbltt<~u~tlo., ao.s do Supremo Tribunal Federal. 1<1 si lsto na.o 
a~c,onutlls, o que sóments pelo tnt. 17 ~} (t}S3e cx~to, 0 imposto de estatistica. dea~9 
C1ta.do .docroto do ~overno municipal n.20~. Estado, 0 do patente eommGl'Oi"1 do de 
.io 189.), ~ que foi alterado ~JISO .!!lodo de .\lO.•?Q8.B Cl t~~ontos outros ni.() torta.m cabido 
cobrança., uma vez qu·~ a Uma.o Jl~ 0 a.rro· Púl,''iaconltltucioMtlll, am vh·tudo da aoo-
c~~~~~· 0 n.r~. 17 deste decreto:-o impostll 5en~a do collendo SUpl>emo TribUtl!Ll Ft!!lara.l • 
.. ,obre eompat~liiaf e tocledades anDHymas, que Os ns, 31 da. lei n, 818 e 29 da. lei n. 95~ 

. ndo e.ttlfia.tn em Uquidaçllo forçado., sct•,.t co· oita.da., podero delxa.r de sor inconstltllaf<J• 
· . brado de acoo,.do oam o.labe~la enne(l)a,flcl.lntlo na.cs, desde que sua exeeução nã!> ox.ceda os _ 

re».o.gado o·:obrB ài,Wentlcn. llmítes tel'ritoriaes do Rio de Janeiro, · ' 
) 
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------------------~------------------------------------
Si o Governo da. União se limitar a el•io-ir A mosnia. denominação COU:>el'VOU este hn; 

o ]mpcisto sob,_·e divíttmdos d os titt<tos ~a8 posto em todas as dema.i:; leis orça.menta.l'ia.s; 
sqciedades anonymas caut $e<le na. Capita~ F.:- como é facil se verifical', consultando o § 3• 
tloral e elos das agencias, (iliae~. depettdencias do art. 2o da. lei de n. 28, de i:5 de agosto ·de 
erâslerttes a/li, embora de sociedades a.nonymas 1892,e § 1° da. -tabella n. 2 ; o § 3° rlo art. 2<> 
co1n uJtle t1os Estados, enlao, sim, esta-rã, da, lei n. 51, de 31 de agoato de 1893 c o § 1• 

· nos limites constituciona.es o impo~to ques- ela ta.belh n. 2; o · § 3° do art • . 2• dá de 
:Uou:.Ldo. . .. n . 73, do 28 do agosto de 1894 e § l• da. 

~tl'a.nha.vel não põde ser a.o Go:verno rla tabella n. 2; o § 3• do art. 2• da de n,o 111 
Republica. o que tlca dito, isto é, rostriogr a de 13 de agosto de 1895 o § I• da. taballa 
execução de uma. lei r.n,ro. nii.o ferir a. coo- o; 2; o§ 3• do art. I• da. de 17 de .. agosto 
ltiluição Federal, po••quanto, a proposito do de 1896 o § l•: · 
n. 31 do <1-rt. 1• da loi n. 489, d.e 15 de de- Julga.m conveniente accrescen~n.r que de 
zembró de 1897, quo croou o imposto sobre 1895 em deaotc o imrJOsto foi elevado a. dous 
vencimentos, a.ssim dooidiu olle :-«Cabe ao o meio por cento. , 
GoveNlo, como set~ . ~ecu!or. inttwpre fal·a de Nos l'egulameotos expedidos para. a arJ•eca.· 
accordo ctim " Constituição na erotettSilo que da~.ão do imposto de óf!dttsh'ias e P''ofissões In. 
dtive dar lhe, tUL ,·especti'l>a appUco.çlfo » Gomo ?-inda a Pl'OV<l. do que deixam dito. 
es!á flJrmutada, ·t~ Cet llil'o ê illcollstitl~eional, No anncxo ti. loi .n. 8, de ·11 do ja.nejl'u do 
·IIWS « $UO. oxowção, cstondenào-~" MS magi~· 1892, lccm: 
t1·ados (edet·aes Vl!Í evlclenlem.enle de enconll'O -CJ.pitulo l", art. 2•, § 1°.-· As compu· 
ao m·t, 57, § 1° da Constituição [iederal ; ngias ou sociedades anOilymas siTo sujeitruao 
dando, como dd, provimento ao presente t•e· imposto de d011s j)Or cento . d r>s rlivé<lendo3 
curso, o Go11emo niio julga da inconsWucio· d íd1·ibuidos aos accionistas n o anno soci!d · 
naUdade da lcó, mas intrep1·eta·a debai cco do ante.-im· áquelle em quo se fizer o lançamento · 
po,lto de 1>itta de sua. applicaçúo de accorclo ou, $Í não hov.-ecr di11idendq, as laxas co>·re-
com o 1weceito con.1tltuciattal. $pond~:ntes á m<lssa do ttegocio. 

Ora, si o Governo sabe que uma lei póde No annexo á. lei n; 28, de 25 de agosto de 
se .tornar illconsu.tucionalpela latitude que 1 89~. encontram: art. 2•, § 1• - .As comp<l' 
se der a soa execuçio, é do seu iodeelina.vel nhias ou sociedades aMnymas são sujeitas ao 
deve1• fazer evitar 0 choque com a. Consti· imposto de dous p o,. cento dof d·i11id·nrlos qt<e · 
tuição, contra. a qual não póde haver · lei, cUstribuirem. semestral ou annuatmente aos 
decreto ou a.cto., accionislas, o qual serd pago no mez scoúinte 

Amrmam n. VV. EEli:. que o imposto sobro ao em que 86 flaeJ' a diah-ibuiçao. · · 
dividendos dos titulas era. existente no Br.tzil No quo baL>~ou com o decreto n. 18 de· 31 
dasdc 1867, oom a. doaominação de illdustl·ia e de dezembro de 1896 o ainda. om vig-or, do
e ·p1·o{!ssões, pa.ram: -art. 2•, § lo-As sociedades ti!! O· 

nymas com aJdu 1~os Estados sQ'o sujeita.' !lO 
Etrootivamentea.ss!m é, porquo, si compul- imposto sobre dioidendos que - diatrib~irem aoJ 

&1.l'em a.s lels orç.mneohrias dos diversos accionistas, o", ai nd'o Múi!CT dil!iàendos, â8 
Eatados da. U niã.o, encon tral'io a. prova. taxas cstaltlidas rnzs lcit orçamcnkwias. · 
desse asserto, se revirem os· aona.es da Ainda no projeoto do ot•oa.mon~o para. o 
Camara. dos Dopnta.dos Federaos, eolltorio rutut·o exeroloio e actuaimonto em disoussiio 
opiniões !S ma.is re~peHa.vois a. favor do que 00 senado, acha.nios: 
afllrmam; si percorreL•em as deoi~õea e Art. 6.•, § 3"-Impulo sol!Yc it~à-udrías e 
a.ctos do Govet•no, acharão ncHes fortes p 1·ofissões eobra.dos u rórma ua. t.abella n. 2 . 
el!te!os; si lerem economistas, ter~o o m!!oid Tabella n. 2, § 1", dous e meio por cento 
d1stmcto dentro. 03 nosgos a. dar toda a.m~o, sobre d•11idendos de ba1tcos, companhias e so
e, fina~e~w, 31 roeorrercm aos e~t~ngetros. ciedades ononymas, com séde t10 Eskulo e 
recebGr~ 1nll'uxo. poderoso :pa.rn. ~eror~!l.~ a das c~sas barn:arias, a8erwias, cosa1 filiaes oü 
convlcçao ~ deUes retlr_arem a. mats ~eolltiVa companhias com sckle fóra do Estado. 
coDftrm~~:çao do que disseram •. Exh_!bem a Coincideucia. feliz e nota.vel, Ex:mos. Srs. 
~rova d1s~o aorneçando pela legislaça.o deste é a que fornece o orçamento d() E~ta.do nestes 
EstaLID. tres ultimos exel'cicjos e é ella de a trazer 

Lei n. 8, de 11 de janeiro do 1892. Art.2<>, el!es na. ta.bella n. 2, com o titulo de indm" 
§ 3 . • imposto 40bl'O t'nà~4frias e p roflsslJcs trias. e p1·oflss~es , ia.us sobre di11ido~ dai · 
cobrado na t6rma. do regulamento a.nnexo á sociéilades anon.;mas (§ 1. •), fix a sobre eerlils 
ia.baU~ n. 2. . classes (§§ 20 a 26) e lloa.l.men~, p1-oporcional 

Taball~ n. 2......, l,Al'D. a.rJ•eOD.daoio do im- to.~1·e os rernUm~ntos de alflt4mas owtt'as classes 
posto tle indulltl·h~ o pl'Ofl8aõoa : (§§ 27 a 30). · · 

§ 1~. 2 po1• canto 1obr:e dit,t.lendos de.llancos Não ê sOmente o Esta.do da Bahia. que in-
9 companllial anonyma1 com $~rlP "~ esca<lo, alue em seus Ol'QD.Qleu\os, com a. denomin~~iq 
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de industri"as e profissões, o imposto soln•e 
diyiJ~ndos das sociedades anonymas; outros 
.que passam .a aponta.r fazem o mesmo. 

ESTADO DO CEA.R.Á 

-'- Lei n. 635, da 2 de ou&ubro de 1900 (ol'· 
ca.mento para o-exe~ciciode !901 (1) a,r,, 2°, 
§ ;>o-,-Dito sobre industJ·:a-s e profissões. 

Art. 5°, os-~e industrias e protissõ3s serão 
regulados pela tabella. B. 
_ Tabella B. Art. O imposto de indu.st1•ias e 
profissões devido pol' wdo aquella que in
dividualmente ou em companhia ou socie, 
dada anonyma ou commGrcial exercer J.l.O Es
tado industria e . profissão, arte ou officio, 

· etc... · 

ESTADO DI:: SAÍ"-ITA. OATHA.R!NA. (i) 

Lei n. 48ô, do 10 de outubro de t90 l ( ur
çan:u~nto para o exercicio de 1901), lettt•J. I 
do a.rt. 1° Industrias e profissões cobradas nos 
termos da presente lei. etc. Tabellas annexa; 
a esta lei. Advertencia primeira. dá lettra A. 

Pagam taxas desta ta.bella. ~s socied~e~ 
anonyiD.as, quando não estive1•em sujeitas ás 
d,e um e meio por ce~ to ::lO hfO di viq~nu.!>§l• 

Advertencias...,-unica--:-da lettra. B-qriarta 
-lia C- e segunda.- da D, a mesma dispo
sição acima. 

Como sabem VV. ·E Ex., quasi todos os E~
tados pàsl:iaram o i mposlio de industrias e 
profissões ás. municipa.lida.des e e~ uma. 
destas, da de s~ Pa.ulu, encontram a prova 
do que vem.aea.ffirmar. 

. Regu&amento para o lançamento . do impos~o 
de industrias e profissões do .Estado de São 
Paulo, expedido em t4 de maio de t897, 11eta 
intendencia (~) 

-Art. I. 0 E' devido o impost9 do industrias 
·e profiissões a todas as pessoas, sociedades, 
eto. . . 

Art •. 5. o As companhias ou sociedades ano
ny1nas são sujeitas ao pagamento de meio por 
cento sobre os dividendos- distribuidos aos ac
çié:inis~às no anno soc"a~ anter~.or à:o em gue se 
trtfecty,qr d respectivo lançamento. ]\Tão distri
buindo dividertdos, a tcux;a serà ·correspondente 
â iridustr~a que exercer. 
·· Tabella U; . · 

',l'itulo- · ~speçla.l~Sub-titulo. Das ind. .e 
prqf., . et(). ·. 

Soçiedades anonyn~as m.eio po~· cento dos 
d·v~déndos nos termos do art. 5° do presente 
regulamento. · 

(i )Rev. ]nd • e Mercantil ns. H e i2 P!lgs. 
i • ~Qfl, !294<, i .209 e i 21.2.. -
' (2) Rev~· cit, n. 3, de i90t, pag. U2 ~ 
i57,. . .·.··. .• . ·. 

Diversos Estados va.riarain no · modo da 
cobrança do imposto, mas não obestante con
servar.lom a denominação de industrias e pro
fisst;es e nestas condições apontam: 

Plauhy (l) Lei n. 262, do 25. de julho do 
1900 (orçamento p:1.ra o exerclcio de 1901). 
Inte1·im·-§ 7°, industria e p)·ofissões. 

N. 38-0ito por centà sobre as rendas ll· 
quidas, inclusiv~ as compa·nhias ou sociedades 
anonymas com séde no Estado e que jd. estive· 
rem funccio'fl,ando. 

M(!.ranhão (2) Léin. 26J, de 2~ d3 março 
4e 1901 (oi•çaml:)nto pa1•a o exercício de 1901). 
Rubrica-E~te,·ior, § 1°, jmposto de indust1·ias 
e p,·ofi.~sôes. 

Tabelta A e Reg. ·tespecti'IJo.-A.s companhias 
e soci<?dades anof!,ymas e bancas ficam ~ujeltos 
q.p·in~posto df:l set:e por cento, sobre o producto 
Uquiào elO ç~nn.o artterio1', e;pcepto as C01npa· 
nhias de fiaçt1o e tecidos e de algodão, que 
pagam apenas qual r o. por cento. · · 

PassanJ.o á opi)lião do propJ'io governo 
teom quo a.pontar as segnintes (3) 

Uma é a do e!llinente Dr. Ro4rlg!les Alves 
expressa no aviso n. 158, do 13 de jnlho de 
189.2. . 

Diz S. Ex.: A lei n. 1.567, de 26 de se· 
tembro de 1867, art~ 11, alterando o systema 
de a.rrecada.Ção do imposto sobre as industrias 
e p1·o{issões (~stabeteceu que este se comporia 
dé tu.x:as fixes e da qnotás proporciona.es. 

Dispoz mais que· as sociedades a.nonyma.s 
pa:sariam na razão de. um e meio por ç.ento 
dos peneficio:l (1ue se distt~ibuirem annual
memte aos accionistas. 

Porisso o 1•egulamento approvado pelo de
cr·eto n. !.870, de 22 de ftwm•eil•o de 1888, 
comprehendeu em su3..s ·lisposições es~e im
posto; sujeit:Lndô com tudo, a:) mesmas socie
dades, ás taxas eorrespendentes ás indus· 
trías que exercerem, quando não houver di· 
videndo.» . 

A out1•a. é e:xp1•eaaa no decreto n. 2.7Q2, 
do ll de janeiro de 1898-Regula.mento para. 
a arrecadação do imposto de industrias e 
profissões -que Gispõe: 

Art. 1 _ o - O imposto de indust~·ias e pl·o
fissões ·e deuido por ·todas que individua~mente 
ou em companhias ou sociedades anonymas ou 
commerâia& exercerem no Distdcto Federa~ 
industria epro{isstio, a1'te ou officio, etc. 

·Art. 2. 0 § 1.0 ..,..... .As cornpanhicts ou sociedtt· 
des anouyrnas que ncro distribuirem dividen· 
dos ficam sujeitas ás. taxas co'~"~·espondentes 
ás itld·ustrias que exe 1·cerem. · 

(1) Rev. cit., n. 9, de 1900, p~g~ .• 1,900 
e seguint~!S· 

(2)Rev, Cit,, n. 9, q.e i,900. pags. i,05.8 
.e seg~in~~~. 

(3) Rev, cit,, n. 8, de 1900, pas, ~9 e 
seguintes. · 
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N:1s Adv·ertencias-pri·meü·a da tabella A, 
qtta1·ta da letra C, segunda da D, primeira J.a 
l!l, o mesmo que no regulamento J.~ f888 so
bre indust1·ias e profissões-pagam as tuas 
desta tabslla as sociedádes anonymas, quando 
não esti-verem su,jeitas a de clous e m.ei•J po1· 
cento sobre os dividendos. 

Mais- eloctnente, convincente e evidente 
não pódê wr a. P.l'Ova que esse d.ecl'e"Go 
-fornece. 

O actua.l impo.:;to sobea dividendoS.., se tem 
dtto~ não é o mesmo de indt,tstrias e profissões 
e si a:-)sim é, sendo elle totaltücnte dift'e1•ente 
deste. porque se di~pansu.m nesse regulamento 
as ·sociedades anonycnas de concorl'erem com 
as taxas sobre as iud"Q.~trías. que exercerem, 

·quando estiverem suJeitas áquelle, isto é, ao 
imposto sobre dividendos·~ . 

E'. manife~ta a duplicida,cle do imposto que 
procm•am evitar; é um imposLoque no Rio 
de Janeiro se <.ienomina-industrias e p1·ofis
sões e que nos Estados se pretendo dar outro 
nome. 

Na Augusta Qamara onde é inicin.do o qrça· 
mento da receita, ll<t tantas opiniões que 
só ellas dariam pa.ra cncller muitas folhas 
çle papel e para não nlongar demasiado esta, 
transcrevo algumas. 

Começo pelo illustre e honrado presidente: 
O Presidente-O Sr. Deputado José Cttrlos 

enviou á. mesa algumas emendas que deixei 
de aecelta r pelu~ l:leguin tos fundamentos : 

Por• cumrarias au § 4°, do art. 9° da Con· 
stituição Federa-l, as seguintes : 

Ao n, 32. doat·t. 1. O imposto de dous e 
meio pa1· cento. so_bre dividendos dos titulas 
dos sociedades ananymas ser à . cobi"odo sobre 
todas as companhi"as noc·ion aes com sede quer 
no Districto ]i'edm·at, qwJr nos Estadop. 

Art. 7 •0 Que dlzass>m. 
Fica extensivo ás companhias eslrangei1·as 

e bancos, cujas fiUaes temn séde no IJiskteto 
:Federal, o i'rnpústo ele dous e ?·neio por cento 
sobre dividendo s-accrescentem-se depois das 
'palavras Dist1·icto ·Federa& e. nos Esta
dos. ( 1) 

Agori1 o no·tavel jurista, o illus~rado Depu 
tado Dr. Leovigildo Filgueiras: finalmente e 
a renda do imposto de dous e meio por· cento 
sobre divid(]ndos dos titu~os de socieda®s ano
nymas e companhias, COl}l sede no Dist1·icto 
Fedg~·al e nos Estados, calculada em 650:0UO$ 
mas que 1uío me pcwece immune de inconsti
tucionalidade, parque affecta o di1·eito exclusi· 
vo dos Estados jJal'a a creaçCio de impostos 
sobre industrias e pr ofis:;ões. (2) 

. (i) Annaes da Camara dos Deputados, no· 
'\'embro de 1895, 49 in·prino. 
· (2) Folheto discurso da sessão de 6 de ou· 
t'uln•o ele {896_. 

Depois o talentoso e competente Dr. Alfr•e· 
do Pinto: · 

Em relação ao art. 10, n. 2, depreltende-se 
finalmente que o nobre 1·elator tributou tam· 
bem com, dotts c meio por 'Cento as índust1·ias 
e p~·ofissiies, sujeitas, em vista da Constituiçao 
a taxaçao dos Estados, mttito dos quaes cede
ram aos 11~unicipios, como a.contece com 
agu.eUe que tenho a honra cte representar. 

F: pm· ventw-a nliO serd este o ultimo o 
mesmo ifnposto de inrl:ustrias e profissões;· que 
é ela· exclusiva competencia dos Estados e que , 
esl es cederam aos municipiQs ! (3) 

Ma.is ainda: o Dr. Amphilophio Botelho 
F1·eíre de Carvalho, nome quo é pronunciado 
com reverencia, att<.mto ao saber e virtudes 
de que é dotado ... vemdeclara~· que somente 
po 1· mui impm·ioso de·oe1· do seu patriotismo, 
esld decididQ a votaJ' por algum dos impostos 
indicados naquelte p1·r~jecto, intpando 1Jm· esta 
forma à sua consciencia de ZegisladOi' o mais 
cruciante dos saérificios. • • dec1de-se a votar 
por taes impostos, une pora serem ée indus~ 
trias e p~·ofissões e outros... mas ttns e 
outros ·da exchtsiva competencia dos Estados, 
11.0s termos expressos do ari. 9o da Consti
tuição. (4) 

Outeo nota. v r>! jurisconsulto o sempre lem
brado Dr. Augusto li~erreira F1•ança, deixou 
vivos traço·s d~ sua. alta capacidade, quando 
na, se~.são de 31 íle outubro de 1901 pru:tligou 
o impustu que se pretendia restabelecer 
como· nr.t lei 741, fazendo vingar as justas 
idéa~ que J.cfendia.. 

Tambam o inaxcedivcl commendador João 
Augusto Nei v a o masculo defensor das causas 
justa!:!, esclal'eceu e illustrou o · assumpto 
quando em 1900, combateu a taxação de 

·que ora se queixam os supplicantes. 
Não podem p1•useguir sem cons.i.gna.r. uma. 

opinião que consideram valiosa e é a da. 
iUustre Oommissão da. Camara dos Depu
tados. 

Parecer da · Commissaa do Orçamento a1)r8· 
sentando o projecto sobre a receita. 
Imposto de 2 1/2 o/o sobre dividendos •. 

A Commtssão considera este imposto, 
como sob :·e a renda, mais, ainda assim é esta. 
a sua opinião. 

Esse imposto é realmente difficil ser introw 
duzido em nossa legislaçcro adu,aneira, . pela 
questtto de competencia dos Estados. (l) · 

Ainda dessa respei&avel Commissão encon· 
tram valioso auxdio~ · 

(3) Annaes cits. sessão de :1.8 de novembro 
de 1897, pag, 333. ·-

(4) Annaes• Sess o de 19 de ·novembro 
de 1897 ; png. 359. ' 

(i) Amwes da Cama r a dos Deputadqs • · 
SossiQ fle agosto <1e 1891, png·, 721J . 
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E. ' no p:uecer n. 50 E, de 1901, p. ublicado l · Estndand.o o income tax melhor se paten-
no • Diario da Congresso de 19 de d~tzemb1•o teia a sem razão dessa nova allegacão. . 
que se o depara. O lncome taa:, imposto geral sobre todas a.s 

Nesse trabalho declarou a digna Com missão rendas, tem sido admittido · na Inglaterra 
que o imposto de transmiss·ão de propriedade por odioso e vexa to rio que ê, em momento de 
que a Constituição privativamente deu ao grandes precisões nacionae.s, C)JnO em caso 
Estado foi o antigo imposto que no bnperio de guorra, e se divide em cin~o cedulas. 
tinha esse nome. 

No mesmo caso, concluem os supplicantes, 
está o imposto questionado e que até 15 de 
novemb1•o de 1886, l'eeahirilL sobre os bene· 
:fi.cios'distribuidoa aos accionistas-c se deno
minava. de industrias e profissões. 

Hoje so tenta mostrar que llu. uilferonça 
entre o imposto, então cobt•ado com a deno
Ú1iÍlação de indnsh•ía.s e profissões c o que 
ora está incluhlo no orçamento de.~ receita, 
dizendo-se <tu e este é. semelhante ao income 
tax, da Inglaterra. · 

Admittem quo seja elle o incomc tax, isto 
é, imposto sobre a renda e quer isto dizer 
que no Brazil não exista incluido, no que 
tem o. no mó de industrias e profissões ! 

Certamente não. 
O- eminente Dr, , Amaro Cavalcanti diz, 

corroborando o que sustentam : o imposto 
do industrias e profissões é hoje commum ás 
Jeg·islações fisca.es dos diversos Estados, ainda 
qnQ diversifiquem nas fórmas e praticas a.d
optadas ; ccm"'indo, a proposito, obser"'ar qt'e 
os. impostos· denominados de retlda podem 
tambem se1· considerados como out1·as tantas 
especies do impostq de industrias e profissões, 
cousa, aUds facU de admittlr d "'ista das pro· 
1n·ias cetlulas em que âs rendas si'to classifica
das ou di,ididas para os fins do imposto. (2) 

O D1•. Viveiros do Castro, do importante 
t.ra.lJa.lho 7'1'Cltados dos impostos na. parte re
ferente ao imposto sabre a 1·enda, cita inu·· 
mm'as atli1•mu.ções de autoridades as mais 
competentes no sentido da iden,idade ou uni· 
c:'dadc da imposição quando esta. tem po1• olJ
jecto-industrias e profissões- a. despeito da 
denominação de-imposto sobre a renda. 

Os sLpplicantes reproduzem apenas estas; 
a pags. 65 ~ 66, o parecer do Dr. Honorio 
Ribeiro, quo termina por estas palavras: 

••• ·finatmente rnellwrou a organisação do 
'Jlosso systema · tt·ibutario que etfectivame?~te, 
já conta . alguns impostos sobre a ·renda taes 
corno o de industria e profissões, o p1·edial e 
outros ; a. pa.g. 66, o parecer da Ca.mara. dos 
Jhputados, no qual se lê: 

A cedula C grava a 1·enda movel, que re· 
sulla dosp1·oducto dos valores movais. Nesta 
ceclula estão comprehendidos os dividendo:::. 

Este imposto existe deste 1866. 
A. ceclula D grava a 1·enda ·das 1n•ojlssões, 

inclust1·iaes ou, com:merciaes. 
Compa1•ando as cedulas O eD com os nossos 

impostos veem que ncllas está incluído o 
imposto denominado- industrias c profis~ões 
-(Jl.Ie compi•ehende tambem os dividendos. 

O que alli deiJII.am apontado l)e dá. nos 
paizes em que ha ·imposto gei•a.l sobre as 
rendas. 

Na França, diz, A. Ma.lagrini, che la con· 
tribuzione mobiliaria, codulas C e D, cadi·e· 
bbe al meno in parte sulle medesimo oggetto 
che l'imposta. delle patente. 

Em outra passagem de sou apreciado tra4_ 
balho o illustre Malagrini demonstl•J. perfei· 
tamentc que o-imposto sob1•e dividendos é o 
dá patente. 

lnfatti, diz elle, dividendi ed attributi delle 
a.giaiie e quote de participa.cione nelle socie
tá anonyme o in a commandita. nen sono 
altro che una. parte del reddito proveniente 
da.ll'imprensa sociale, e quale e giá colpito 
della contribuzlone dello patente (2.) 

Na. Italia, comparando o ·imposto de ri
oheza. mobile com o income tax ·. inglez, diz, 
ainda, este escriptot•: che l'imposta italiana 
compre bonde grandQ pa.t•te dei reddi ta cho 
sono abra.cia.ti i:la.ll'income taro. (3) 

Na Allema.nh,., o Einli.ommentuz g1•ava a 
especie de rendimentos, quaesquer que fos· 
sem a. sua constituição, natureza ou origem, 
rendas mov:eis do commercio, da industria, 
etc. 

Ahi é considerado elle como uma. taxa pes
soal de superposição. {4) 

Na Suissa, nos Estados Unidos, na Russia, 
na Austria, em Portugal, na Suecia, na Hol
landa e 11a Belgica o imposto sobre benefi
cios ou dividendos das sociudades anonyrnas 
faz parte de uma das cedulas de imposto ge· 
ralsobre a renda. 

Esse imposto teve a denominação de pa
tente na I-Iollanda, Belgica e França. -Actualmen!e uma só classe •• , e t1'ibutada 

com. o imposto sobre a rend(t; tal 6 a que paga 
D imposto predial e o de indush·ias e profissões. (2) A, Malagl'ini. Coo1•d. Jul'id. del imp. 
----- pgi. 34 e 40. 
~ (2) Au1u'o Cavalcanti, Elem. de FinA,nc. (3) Idem, idem pg. 72. 
rag. 24!. (4) A, Cavalcante, ob. cit., pg. 202, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:41- Página 30 de 71 

SESSÃO EM 2S DE SETEMBRO DE 1904 56{ 

..... .. H. Ú~pont, no seu oxéellente trahdo-Im
postos Communa.es-:-diz : as ·taxas estabele
cidas sobre · os beneficios das sociedades ano
nymas são o me~mo imposto de patente do 
EStádº. uma. vez que todos os caracteres são 
evidéntêmente iguaes. (5) 

.: E qne inconveniente ha em estar_ o im· 
posto de que. tratam incluido em uma das 

- cedulas do geral sobre a renda, existente nos 
paizi3s acima. indicados e no Brazil se chamar 
,óu estar comprehendido no denominado de
·indust,·ias e p1·o{issões. 

A douta Italia não coofundia até 1865, 
como · diz Clinio · Cattafari : !'imposta sui 
d'abbricatti com l'imposta, prediale 1 (6) 

.. ' 

Agura relevem VV. EEx. · que os suppli
ca.ntes façam a transcripção de diversos ais~ 
positivos relativos á especie, afim de evi- 
denciado ficar que o imposto em questão ê o 
mesmo existente no Brazit desde 1897-.~ 

Lei n. l. 507, de 26 de setsmbro de 1867, 
alínea 6 do art. 11 : 

Um, meio por cento dos beneficios dist;·ibui
dos aos acci.onistas. 

Lei n. 559, de 3f de dezemlJro da 1898, 
n. 40 d·o art. 1 o: 

Dous e meio po)· cento sob)·e di~>idendos dos 
titutos da~ companhias ou sociedades anony
m,as com sécle no Distl'icto Fede1·al e nos 
Estados. 

Lei n. 953, de 29 de dJzembro de 1902, 
Concordando que ó imposto questionado é n. 29 do art. 1°: 

o imposto sobre a renda, mesmo assim uão Dous e meio por cento sobre os di'Uidenr.Ws 
·póde se estender até ás sociedades anonymas dos titulos das · companhias oH _sociedades ano
nos Estados, tem violação do Estatuto con·- nymas •. 
stitucional da Republica. Concebe-se; Exms. Srs., identidade mais· 

Evidentemente sim, porque para Leroy perfeita~ · 
Beaulieu esse imposto é apenas uma con- Di"idendos de títulos das companhias ex
,h·ibuiçao complementar, appoint de compen- p1•ime necessariamente os dividendos dis
.saçao e para Oarnier-um addiciona~. tJ~ibuidos aos accionistas, diz o sabio brazi-

Addicional, define Veiga Filho-é a contí- leiro conselheiro Laffayette: · 
~uaçãQ aobre o imposto principal ou pr.imiti'Uo. E si esta não é a intelUgencia de taes paZa· 
.(7) ·_· . _ · · · was, conclue elle, então a disposiçao cr~ou um 

Ora-, si · elle é complementar ou addicional, imposto chimerico porque ·não existe o object(J 
·ê claro que o imposto primitivo a que se sob1·e que o qui~ recahir. 
refere é o de industrias e profissões, da pri-
mitiva competencia dos Estados. 

Em tempo se pretendeu dizer que se tra- Exms. Srs.-E tempo de concluil• e não o 
tava. de-imposto de seno-esse que grava devemos fazer sem invocar a a.ttençã.o dos 

•OS dividendos. .- . _ legisladores brazileiros para a sentença dó 
Nesse partioular raproduzem o ensina.- Dr. juiz federal, nesta secção. · . 

,mento do eminente Dr. Amphilophio. . . · · . o i.C_;posto de sello; dlz este mestre, não. · Nesse pr1moroso documento, q. ue 11lustra 
passa ·· de . um · signal externo, pelo qua.l se 08 Anna~• .da. Camara. dos Deputa(los e m.a.n
·comprova. . o facto do pagamento de imposto da.do alh. 1!lse~lr pel~ vote una.n}me, d1sse_ 
ou melhor dizendo da taxa. que tem esta. elle, 0 JUlZ mexcedivel, o mag1.strado que 
.denominaçlo: o sello, portanto, não é o hon:.;a a classe .a. que perie!Jce, uma. das 
.objeoto da tnxaoã.o ; taxação que, na hypo· g~or1as ~ais sallentes da Patr1a, que a. União 
these, incidia exclusiva e directa.mente sobre nao podta estender a tê. á.s socle(la.des ano· . 
. as sociedades anonymas no paiz. . nymas dos , Estados ~ 1m posto sob r~ ~h:t-

. Letimbre, o profundo jurisconsulto, cita a dendos, pol contrario elle á. Const1tu1çao: 
.seguinte passagem de Vignes, est une em- Federal. · 
preinte imprimée par l'Etat et apposêe sur Para os pareceres que juntam á presente, 
1e papie1• desüné a certains actes et a cer- pedem ta.mbem a attenção de VV. E Ex • 
• ta.ins écrits. (4) Elles são firmados pelo que de mais no· 

tâvel ha. no Brazil. . 
Amphilophio, Lafayette, Ouro Preto, Fer

reira Vianna, Amaro Cavalcanti, Pil~s Bran-
(5) H. Dupont, Les. Imp. 

·que, pg. 43, edic. !900, 
Com. en Belgi· dio, Sá Vianna, Frederico Marinho e Joa

(6) C. Cattafari. L'imp. sui fab., pg. 6, 
.-edic. i897. 

(7) Veiga, · Man. das scieneias das ftn., 
-§ 34, pg. 69. 

(8) Dr. Amphilophio, Jmp.t ed. sobre ind. 
t'ftacalizadaa ,nos Estados, pag. 52, edic. t903. 

Vol. V 

quim Pires são os que voem até VV. EEx. 
declarar que da taxaçlo sobre os . dividendos 
estão excluídas as sociedades anonyma.s com 
séde nos Estados. 
. De VV, EEx. os supplicantes esperam 

JUSTIÇA. 
71 
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Ba.hia., 26 de agosto de 1903.-- ( As3igna- A p<u-te dispJsitiva dojulga.do, ftna.lroente, _ 
das-) ·Manoel do Souza -Campos, Joaquim de ·reduzia-se a uma siDgela declaração de in
Lacerd:l., Americo de . ·Souza. Gomes, J . .A. 'competencia do juizo, ratione m11terice. 
Fer1•ei-ra, Horacio Ur.pia, Fmncisco Gomes. A ninguem, pois, . e1•a. dado prever. ante&· 
de Oli.veir1.1, Antonio Carneira . da Rocha-;· de sentenciada est:l. causa, a. extraordinaria. 
Elizia.rio -da Silveil'a. Andrade, João Baptista e sa.lutar.issima. intluencia., que o seu julga.· 
Tu v o, l>r. Francisco ·Josê Teixeira, J. P . S. ·rutmto"dcvia &ercer sobre as nns.centes insti
Moreh•a., Mu.nool da Silv'a. Peixoto, Antonio tulções amerjc<mas; instituições a.dmiraveis, 
de Araujo Porto, Jo:>.quim da Silva. Fortuna, que vã.o perpetu{).ndo pelos continentes, 
Luiz · Tarquinio.- Lino Meirelles da. Silva, .como o typo mo.is.perfcito dos governos com-

. José Gonçalves de Oliveira Reis, Maneei- de posios, essa. grandiosa concepgão- do -Estado 
Souza. Campos. Filho, Dr. Clodoaldo de An- .F'edemt, devida aogenio e Sãber dos Consti-

' dra.de, Josê J oaquim Machado. Carlos Tei- tuin\es de Philadellíllia. 
:xeira Gomes, Manoel José da Silva, Augusto Como sa e.~.:plica ,.pois, a celebridade~ real 
Cemr de Souza Uzel, Manoel Francisco Gon· .e mel•ecic!a.; desse caso --juclicinrlo, e a reper-
9ll>lves, Alexa.n:dre Freire Ma.ía Bittencourt, cussão enor me do ~eu julgamento, invocado . 
Paulo Pereira. Monteiro, Gustavo Adolpho pelos doutores e apontado nos livros do di
Pereira da Silva, Manoel José ~astos e reito p_ublico americano como ponto easen
Dr; Manoel Dias de Moraes . .oial de dout.rina. deO.nttin.mente resolvido e 

Ao venez·ando Supremo Tribunal Federal ·uoi.versalmente acee!to, .não obstante o silen· 
· cio dos textos. consiituctona.as sobre a. ·com-

(IL'.esiste_nza ·di una dll-P~ice ·petoncia do Poder Judíciario para. -certa. 
finanza, d1versamente e hhe- attribuição 110 então exercida, .pela primeira. 
r~~énte ordi~ata , o .Ja. cQn- vez, e de que -só os precedentes cotoniaes, 
duaonc esscnz•ale della 1nde- raros e confusos, poderiam d&l' noticia 1 
p~ndenza del gover ne oen- E, círcumstancianotavei,a!l3e grande acon
tr ale e dei gaverni legali,• tecimento da vida aonstitucional do povo-

( <F . FLoRA, «Lo ·Finance 'americano não acritou .a, opinião, das massas.·· .. 
d~gli Sta ti Compo&til> cap . 2•,. :sob um regime~ politico de unidado col~ 
pa:g, 26.) 'llectiva, que ma.l t~ca.bava de consUtulr,lle, 

.Cem a.nnos são decorridos, precisamente' substitu_indo e ;pondp fim pa.va sempre ~S· 
um secnlo, meritissimos julzes,. depois do ~oberamas loo~es·da. p_recedeD:te Confs~er~çao 
primeiro e memor~vel julgado dll Côrte su- ae Estados; nao ·exc1tou pa,u:_ões, ·~ao 1pro- . 
prema '(jos Estados Unidos, que . declarou !VOCOU w·otestos; ;mas •Pl"O~UZ!U .effettos que 
nullo .pelo -vicio .d8' Íll'constitu.ciona.lictade, ~ã.o di! . ·~ura.r sempre, zll!iissolu~.el~en.~ 
um cUs positivo ·de l ei votada. e ·manda da., llga.d~ ao 10str!imento da. lei consti·tu01onaJ. 
e:~:eeutal' pelos poderes d(l, União, pa1•aisso· ~o ,pMZ ,e,identtfi.ca.dos. ·~~m .os textos de~e 
competentes· tnstrumento,como o esp1r1to que ·O tl:lm .v;i-'1"1.,. 

. . . • . . . , . . . !ficado .na. sllccessã.odos.tempos, .su.ppri ndo·lhe 
. . G caso M'A.~BUB.Y ~ M:Aniso~ •. em que a . a .maior das :lacunas e lmprimindo·lbe o ma.ls
Inol:v·lda.veHiectsllo folpronun01ada , nenhum· scienti1ico .e brilhllote· dos seus C<u•acte:rea.; 
titulo a.l!res,entava, -entretau,to, paTa . J?O!ler especificos; _ao ,passo que outros julgados,_ 
ser cons1deutdo :tma cau~a celebra. ou .dJg~,, !lnuitosoutvos , dt~ .a,cção e eifeike mais 1-n· 
~iq'!f~l', de ·meoça_o ~spec~al pela .relev:ancla.j !tensos 4!Gbre a ot•dem politica., alguns .dos 
Jl!l'l~Loa _ d~Hien ob;ec~o, e ·as reJ:açõBS ·.dei :quaes, como o .profel'ido.eobre.o .J).,.ede Scott-: 
dl~ei:to 'e_ ':ln:cums.tancu~s de .fa.ct o .1nte.rcs-, .cafe, cllegara .a abalar, ·em .sellil JlCOpcios 
s~das ;no Htrg1o e1•a:m como .o. - ~eu obJBC~o, de,' .n.Ucerces, a .vjtJa naoiona.l .e social daquelle 
sunplioidade ext~ema, qua.Sl excapctonaJ,, fpovo' de si não "deiJ<a.ra.m, ,todos ·elles, nem 

. para. ~ ,plelto inl~iado e ~usfll~t<l:dG ,pe.c~~te 'beneficios reass .á. educaçio jllr-idica.,do pai i, .. 

. o m~is.elev~o i11bunal JUdtcUJ.DIO do Ilu.lZ.·: .nem um paeso ·de .ma;ts, siquer , na. evoJ.ução 
Ma.Tbury,o litigante,a.uior, ôutro direito inatural do seu bellissimo direito publico 

llã.opletea.va., outr•a. cousa não pedia · sinão :intern.o ! · 
élo 'e.n.\.rega do seu titulo de juiz de •paz no- Mr;s tudo se esclarece e tu<lo se oxplioa · 
mefl.do:paraoi'lifstr•icto.-da.·Columbia, e o meio 'pelo sG motivo ou razão de dectdir do mo, ·. 
co,mp11lso'!'io, ~por eUe -indicado, ·para. .a effe-• ,desto julgado. 
etrnda.de do diretto '·pretendido, consistia.· A Côrte Suprema dos ·Estados Unidos soube 
a.panas.nadecreta:çãoda um writ ot manda-• :elevar-se, ,.Q(I,(!Uella :conjunctura, á altura·da. 
mu~, aoto da competeoci& indiscutiv:el e ja.-, :sua. grande miisão constituciona-l, não .só. 
malS contestada dos juizes do ·King's Bench, =t'ecusando-se a -applic;u.•, ,roas declara.uáo . 
segundo .? .dlreito.i.nglez, q~e CQntinuara. a .irrito e nullo, pa.ra. todos os ftns;de .d.ireito,. 
Bel' .o diretto c?m.mum das ex-colonias, ainda ce1•to ar tigo .da. lei ordinaría., am.qne se fun
depzs de constltu1das em Estados federados. davE1. a pretenção de Marbury, -apezQ.r úe .se1•-
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essa lei o Judiciary Act de 1.789 ; e assim o raote os 35 a.orios ua. sua inolvidavel magis
fez, porque tal lei violava, na parte em ques-· tratura presidencial por esta a.dmiravel e 
.tão, dispositivos e1:pressos na Constituição ilTespcrndivel argumentação: 
Federal, attl'ibuindo ãquelle tl'ibuoal poder 
e competencia. originaria para uma di.ligencia « It ís a ·proposition too plo.in to 
não contemplada pela Constituição ·entre os be contested, that either the Constitu-
áctos da jurisdicção originaria do 100smo iion conirols any legislative andrepug· _ 
tribunal. · • na.nt to it, or that the legísla.tur e may 

Entre a. applicação -da lei invocada. por altar the ·Constitution by_ a.n ordina1•y 
Marbury, que só da Constituição poderia. act. 
haurir o poder _ de obrigar, e a Constituição, ~ B&tween these two altero atives 
e:&presaão a mais authentica e immedia.ta da. tbere is no middte ground. The Consti-
vontade nacional c lei suprema do pa.íz - -tution iS oither a superior para.mount 
the supr~mdaw of tJ.e land, o eminen~a il'i· -wla.w, uncha.ngea.ble by ordina.ry means, 
bunal americano fez, pqis, o que ci>nstituia or it is n,n a. leve! with ordinary legis-
pa.ra. elle, .em tal emergencia., o primeiro e o la. tive acts, -and, like othcr acts, is ai-
maior ·dos -seus .deveres profissiona.os: Pl'B· tera.ble whcn 1lle -legislatura ia pleased 
feriu a. certeza de· nullida.de, a!fu•ma.da p ulos 00 a lter it . 
textos da Constituição da. Republica., á pre-
sumpção de -validade que milita.v.a. .em favor ~ Icthe formor pa.rt o f the alterna tive 
da lei" ordim1ria. . Não usurpou funcção legis- be true, then a legisla tive act contrary 
latlva, nem se collocon superior ao .Congres· to tbe Constitution is not la.w ; if the 
so ; mas, simplesmente recusou execu.ta.r latter p:~rt be true; thí!n written Con-
como acta -da funcção legislativa. do Con· stlitutions are absurd attempts on the 
gresso o que nl\o passava. de um abuso mani- part o f th·e people to limit a bower, in 
fest!Hlessa funcção, fugindo assim á. resp.on- its own na.ture illimitable. ~ 
aabilidade.e cumplicidade de um tal abuso de Está. lucida a·!•gum~ntacã.o dominou os 
podar; e si :este :abWJo vi_esse a consummar-se espiritos, :a.ttrahindo a .a.dhesão geral, como 
mediante a acqniescencia. do . ,Peder .Judt· d d d 
ciario., o desvintuamento do systema ·seria. a era ·. e prever; .e . e~ e então, nin~em :mals 
primeira. da.s.desgra_ca.s a.la.menta.r, ,prev,ale· deixou· ,ue ver no grande principio, assim 
cendo a omnipotenoia, do Poder Legi:>lattvo sustentado pela. mascula dialectica. ue 
contra .0 re. ârimen das ;a.ttrlbui,.ões Ji.mitM.a.s Ma-rshall, uma condição ossencia.I, intrínseca 

.. e fundamental da. fôrma de go.verno esta-
e ·coordena. a.s dos tres ramos.do Poder> ·Pu- tuida na Constitui""-o. (I ) Mil bença-os, pois,-
blico Nacion-al. >""' 

Seria, em summa., 0 deseq-u:ilibrio profundo á ·mémoria. de tão grandes juizes. 
das forças que ,constituem os_ ,elementos con- E a. verdade ,se fez inteira ; e tolos flenti; 
serva.doras do -Governo, -pelo anniquUamento ram, o cvnl1ee~.ram -prati.ca.mente oquanto 
do principio fundamental sobre que repousa. fôra a-bsurdo .pre8cindir dessa. offlcacissima. 
toda a theoria. do Estado Federal, segundo o preroga.til'a. judicia.ria-- o elemento ponde
typo americano, o typo preferido pela. Con- ra.dor da a.cçio dos outros poderes em- em 
stituição Br>azileira. de 24 de fevereiro. um ·governo de attribuições limitadas, pode-

Tal o exemplo glorioso, sublime, de .saber, res oeordenados e restrictamente suborai.
de senso jurídico e -patriotismo, quénos otie- nados aos dispositivos de .uma. Constituição 
recem, no julgado a que temos a.lludido.. os escripta.; e quanto fôra impossivel ga.t~antir 
primeiros juize~ da Côrte Suprema dQs Es- os Estados particulares contra. as invasões a
tados Unidos, aquelles que nella serviram abusos .dos poderes . centraes, sem um Judt· 
á justiça e á. patria na phase inicial do actual ciario e um Tribunal Supremo investidos 
re~imen político, qtíando se f,~ziam ainda as .de ·semel4an~e prerogativa. ; e quanto ex
prrmeiras applicações da primeira. lei da travagante, por fim, pretender um governo 
o:•gan!za,ção jud-iciaria federal, em execução de ConstituiÇão rigida e poderes enumerados-, 
do plano esboçado na lei fundamental da em face. de um.Leglsla.tivo omnipotente e um 
Republíca. Judiciu.rio a elle submisso, pod·endo o pri-

Os insph•ados jurisconsultos da. Roma dos. ·meiro violar ·impunemente os preceitos da. 
· a.ureos tempos não nos legaram muitos pro· Cons~ituição, com a prévia segurança. . da_ 
du(}tos, .de igual valia, do seu genio creaaor, cumplicidade passiva do segundo; e a .victo
quandoJorma.va.m e completavam o direito, 
parecendo só interpretai-o nos textos escassos, 
da lei escripta; e Denhum delles terie. di1o 
melhor , em justificação do julg&do ameri
cano, do que disse o imiDOl'tal chi~f justice 
J. Marsha.ll, a voz viva. da Constituição, du-

(1) This power thus se t f orth ne-ver b een 
seriously ques tione d since, Vrtx.ouomnr, Tlw 
S"P· Court of the Uniteà Sta.tes, chap.V. 
pag. 40 , i 890 . 
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.. 
ria foi completa: e as expressões (edeNllismo ser presidido por Ma.rshall, nada lhe é some• 
8 legalidade passaram a. ser synonymaa, na nos tambem nas garantias mora.cs que offe· 
theoria do systema. rece ao direito conoulca.do, mesmo quando o 

. ~ Fro.· m ' he notion .. that national direito é eonculcado po1• leis emanadas do 
~ • Congresso Nacional. ~ 

unity 'can be reconciled wíth sta.te in· Essas leis de cmfisco contra. as appeUadas 
dependence by a. division of powers Ull' e as dem ais sociedades . anoóymas com séde 
der a. common· constitu tion betw~n th_e nos Estados da Rei.Jubllca. não ·podem. certa.· 
natiori on the one lli!.nd ll.Dd the mdivl· mente, signillca.I' nem erro ou -igoora.ncia. 
duàl States on tlle other • 'flow these dos legisladores qu~ 3LS '!ota.rt~:IJ!• e menos 
leading charq;cteJ·istics of federalism - aiuda .o condemm1ve! llltulto, por pa.rle dos 
the supremi:Ley of 'lhe -ConstituUon-the mesmos, de tronsgredh•, sem causa grave; · 
distribution among bodies with lirnited textoa os mais claros c positivos do instru~ 
a.nd coordinate authority of the dilrere!lt manto da constituição Federal; e só enCi.10-
powers of government- lhe autkm·ity 01 tram expli~ação, como ninguem ignora., na. 
tke Oourts to act as interpreters ol the al tuação angustiosa da União, situa.çã.o de 
Oonstitutíon (pgs • ~36-7) .. · · · • • •• · .. •.. mor&toria e suspensão de. pagamento a. mui-

É~·~;y ·l~:,:isi~ú~~·. assembÍy 'é~~tng. un: ~~~~:ric7:'t~~~e~~~~·i rrt~i:ppo;l::e~t:r (l~~ 
der a !é'deral Constitutí.on is merely a Explicações taes, todavia., si são honrosas 
·sulxirdinate lnw-making TJody, 1Dhase laws para. as . convicções quo s.e 'sacriftca.m pelo 
are of the na!ure of bye- 1aws, 1>aUd 1Dhilsl pa.tr!oUsmo, nem por · isso teem o p oder dé 
.10ilhin ·the atdhorily conferred upon it by converter em direito o que a Constituição 
the Constitution, but in.,aHde M uncon· prohibe; e nada é por e-sta. mais tormal
stitucional if they go l>eyond the limited 01 mente recusado á União do que poder e com
such authorily (p.:;s •. 141-2) •••••••••••• ' aetencia. pa.ra decretar im~ostos sobre in"' 

Fed;r~ii;~; "z~~izij,· ~~d~; 'z~ú~iis·:n·_:_: th6 cg:~~~n~i~~~~~~~& i~r'lst!to~ufud~ad!~ 
preáomi"-ance o f the judiciary in th~ f!<m· O caso não é para sophismas, que a sua 
stitulion - the pre'llalence of a sp,nt 01 propria simplicidade não a.dmittiria; e nin
legality amang !he people (pg. 166). · guem dirá, em sã. eonsciencia. que a.s appei-
' (DroEY,:I ntr. to the stuày of lhe Law of fadas n'io astã.o sendotrlbutadas .por um ve-

the Comt., London, 1897). ra.cissimo imposto sobre a.s industrias que 
exploram, representadas esta.& industrias 

As a.ppellad&S ~ lloçiedade ano~yma.s com pela renda tributada, que é ci prO<Itic~o do 
!léde na. cidi!ode do Sa.l:va.dor, capital dQ Es- capital e t rabalho empregados em taas in
til.do d.a. Bahia, pedem a. indulgencia. dos egre· dnstrias, mediante as vao~a.gens que offere
gios julgadores por ha.verem iniciado estas cem as a.ssoeiações organ!2a.das pel~ fórma 

.· allegai;ões com as r.Jferoncías que aca.bam a.nonyma. 
de· fazer, a uma deolsão ·das ma.is conhecidas Imposto sobre renda, sem duvida, mas so· e estud(l.(}a.s da jurispr udencia. .· dos . Estados bre renda. que só provém das lndustrias ex
Unidos, qua.ndo se dirigem a. juizes pro, ploràdas pelas a.ppclla.da.s; e tanto basta para. 
vectos e que tanto conhecem do direito a exclusão da. competencia. federa.!. 
a.m.ericano, como o demonstram· seus doutos Assim exposta. a questio em seus termos 
julgados. . os m~is goraes, M appelladas ousam a.gora. 

Slo vic\imas, en treta.nto, de um confisco, invocar a a~encão dos illus\res julgadores 
autodZa.do pQr leis do Congresso . manifesta- para. a demón stração, em que vlo entrar; . 
minite inconst itucionaes, tendo por base os das propol.!lições quo acabilom de emittir. 
dividendos d!stributdós aos seus a.ceioniSG:lS, o DIVIDENDO NA. SOCIEDADE A.NOI:\Yllii.A . 
. a partir de 1898, dividendos que represen-
tam os juros e riscos do capital social-pro- · <~.Essó (o dividendo), infanttí, J•appresenta., 
i>rieda.de collecttva. dil3 a.ccionish&-e a l'e· diz Vida.I'Í, quella parte di profHt1 che é la 

· niuneração dos serviços explorados pelas retrlbuizione ordinaria dovuta a.d ogni SJcio, 
appella.das na industrla. bancaria, na.. de se· ----
guros ma.rithnos e terr~stres e outras ; e, (I.) Quem e sere,· e es tas linhaa era então 
nesta. situação da desalento profundo, foi;lhes Deputado Feder al, t estetnunha oeular, por 
c:>nforto e esperançilo rememorar, no prece· tanlo, dos factos a qu e ora a Ilude; . e o seu 
dente judiciaric . estrangeiro, quanto vale, protesto, perpetuado nos «Annaea», :eontra 
em face do -rcgim~n consillucional commum a inconstitucionalidade deste imposto . fe· 
aoe ·dous pa.izes, o t ribunal bra.zileiro qtte, si dera!, constitue agora o melhor testemunho 
pelo poder de. sua.s C~ottribuições legaes so da sü1c erídade da sna convicção e da Ieal
ldentidca. com aqnelle qlle t'3ve a. gloria de da de de su~. s palavras nes te trabalho , 
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considemto quale imp1·endlt01·e, pe,- il . capi· 
tale da lui i'Trlpiegaw nelt'indust,-ia sociaf.e; 
e rapresentt !'interesse, cioé h. retribuizione 
ordlnaria. dovu ta. ad ogal sacio, consid;wato 
coma Cllpitalista, per i {. capitale ela essa con
feri to in societd:• (C01·so diDi1·, Com., vol. 2o 
pag: 2 19, MII3.DO; 1889). 

Este é, na vc,:do.de; o. conceito cconomico 
do dividendo, e por elle s ejusiillcam quanto 
ás sociedades anonymns, uuicãs em questã.o, 
j él. os ftns lucrat ivos deste instituto jurídico, 
já. o direito dos ncciooista.s, e os inotivos de 
lal direito. á. parte da. r enda. liquida. social 
que, p~lo dividendo.>, passa a. ser jncorporada. 
ao domínio indlvitlual-d3 cada um delles. (2) 

.Dividendo, portanto, signi fica, na cspccie 
-,.juro oil interesse, preço de alug·uel do ca
pita.l for necido pelo accíonista ; - r emune-

. ração pelos riscos desse caplt:.~.l ; -quota do 
l.ucro liquirlo. produzido pelo t rabalho indus· 
trlal a que o mesmo capital veiu juotar· se, 
como o segundo .instrumente da producção, e 
taes ta.ml>em os elementos de ordem jttridica 
que jusiilicam o direiío do nccionU!ta á.s van
tagens inherentes ao dividendo. 

· L'inte-rêt du ca.pital se compose de 
deux élêments bien distincts : Ie premiar 
qui représente le prix na.turel du loyer 
de3 ca.pita.ux ; lo second (que l'on cou
fond quelquefois avec le protit) , qui r e· 
présente· la rémunération des . r1sques 
courus par le ca~ita.l pr~té ..• Les Pl'O· 

. fits particlpent a la fols, par lenr na
ture, de l'intérêt et dOll salaires. Nés dt> 
.l'emploi du ca.pital mis en l)luvre par 
l'entrept·cneur, ils représentent eu partia 
l'iniérêt tlu capital· cmployé, .en partia 
le sa.lah·e de l'elitreproneur, qui prend 
le nom de benéllce. (YroNEs, T1·u.it des 

(2) Imperoché se ncUe societá in nom e 
collotivo cd in a ccomn.ndita sompliç'o la divi
sione dei proillti puó esscrc stohilita con 
qu~lle norruo che ai socii fosse piaciuto 
negllo di pro de terminare (N, 69' e segg, ); 
uelle socictá a.nonimo ed in a ccumandita por 
azioni, quella misura invoco si roduce divi
dendo (Di qui i! n ome dividendo-ai protltto 
chc si distribuisce ai singoli s ocii) la 
somma complessb·a del gu adagno ne tlo ri
,sultante dal bilancio p e1· il numero dolle 
quo te e dello azioni sociali ... In tanto si 
noti che il dividendo, o profitto nctto; e 
sempre constituHQ. da una somma di dina1•o, 
. quo.lunquc sia la oooa o il vnlore confe rito 

IÇp6ts, tom . ' ~. pag. 115, 117 Paris, 
1880). 

«The gross protit·; from capital , the 
gains returned to thosa who supply the 
funds for produe t,ion,must sutllce Cot• these 
three pm•poses. Thcy must atfvrd a. sufli
cient equ1valent for absLinence, indem
nity for 1·isk, and remunerMion t he la.· 
bOUI' and &!til r equirod for supet:>in~n- · 
denM. These dillerent· compensaiioos 
mn.y be either paU to the sa.me, o do dif
ferent persons. The c:J.pital, ôr some· par~ 
ofit, ma.y bo borrowed.: may belong to 
some one who doe.a not unde1•t.\ke the 
risl{S or t he trouble of business, in that 
case, the lender, or owner, h the person 
who practises theab~tinence;and is r emu
net•a.ted for i t,by tho intere~tpaid to him, 
while the dillorouce betweell the interest 
and tne gro~ profl.t remunerates the 
exertions :tnd riaks of the uodertaker. 
SomeUrmJ$ again , the capital, ora part 
ot it, is supplied by what is. called a sl9ep
ing partne1·, who shares the ~·ishs o f the 
employment but rwt the l!·ouble, anel who 
in consiele1·ation o{ thos' rishs, recei11e 
not a mere interest but a stipulated ahàre 
or the gross p1·o{it, Sometimes && , , • Bul 
_tmder any 01.. all o{ these arrangements, 
the same tlwee thi>l!Js regui1·e thei,- nmu· 
tiiWation, anel -must obtain it from tlu; 

· gross profil ; abJtitlence, rish, ea;ertion, 
Anel lhe three parta into wMck Jlrofit may 
be considered . as 1·esol't!ing ítsel(, may be 

· de~cl'ióecl as interest,instwa»ca and wagss 
o{ supel'inlendence. ( STUART 1\ULL ; 
P 1-tncip. af Pol. Econ. , vol. 19, pag. 496 
-497, London, 1865 ,) · 

Por estas citacõas so vê que o acciouista. 
é um verdadeiro co-productor, capitalista c 
emprezario ao moamo tempo, desta. dupla 
qua.lida.de origiaando·se o seu direito. ll.s 
vantageo3 que o dividendo representa., á.8 
quaes são, como ficou dito, ·o juro ou inte
resse uo capital com que elle entra para. a. · 
cxplora.ção da industr•a. quo é objGcto da. so
ciedade, a. compensação dos riscos a que esse 
capital tlca exposto e a quota. nos lucros do 
mesmo ca.pital.nas operações sociaea; e por
que o ca30 concreto só entende com a riqueza. 
movei, producto de ca.pita.l e tra.balho, bem 
so póde dizm• que, dos tres elementos qi.te 
c~ra.'3terizam esta. ospeeie de riqueza.
inte1·esses, l«c!•os c salari9s, só o salario do 
operaria aão entra na conformaçã.o do divi-
~n~. . . 

da ciascun sooio in corrispettivo deli'azione Ma.s, si assim é, ninguem comprehende 
o· dollo nzioni rieevute . Poi, si a v verta , che como um imposto soln·e dividendog da. so'-. 
pareochi elen~ent~ coneorrono · a costituire ciedade a.nonyma. dei1e de ser a,()- mesmo 
codesto protitto o di 'õi<lando .. (Cit. VmAar, j tompo, nece3:5al'ia e implicitamente, um im
pag. 218, 219). . posw .sobre a. industria que produz os di vi· 
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dendos, esta. industria., sendo assim tributada. 
·na sua renda, e o imposto sendo, neste ca.so, 
ta.nto imposto. sobre a renda, como imposto · 
sobre industria.s, na. technica. do direiro 
tlscal. : · 

Pa.ra. nã.o sel.' assim,. seria. preciso quB o im- -
po3to só incidisse sobre o dividendo depois 
de confundido este com a massa. dos bens do 
domínio individual do accionista.; porque, 
neste caso, já. não havendo nada de commuro 
entre .o dividendo e a. sociedade, sobl.'e esta, 
como sobre a. indnstria. respecti-va, só por 
vi~ do phenomeno economico da. n:perouss/ZQ 
se faria o imposto sentir em suas conse
quencia.s . . . 

Mas esta não é, absolutamente, a, hypo· 
these do caso concreta, que SB discu-te, no 
qual' o imposto só incide, na. rea.lidade, sobre 
a· re nda. wcia.l não utilizada nos dividendos 
distribuídos, ser vindo estes apenas de base 
para o calculo de tl.xação da quota do ím· 
posto, em cotnblnaçao com a taxa declaJ•ada 
na lei ; no qua.l Qm summa., o imposto é pago 
dírecta.mente pela sociedade o com dinheiro 
do pa.trimonio social, só a ~oeiedade sendo 
responsa.vel pelo nã.o pagamento e so ella., 
pesso.a. jurídica, devendo sor compcllida ao 
pagamento , pelos meios de direi to. 
· Em circumstancias tues, o facto capital, 
ou aquelle que domina a questão, é simples· 
mente o desvio de pa.rta da. renda produzHa, 

._ pela indusiria social, aftm de !ler, mediante 
oste desfalq uo, roo.lizado, pela sociedade, o 
pagamento do imposto ; imposto pago, con· 
segulntemente, em prejuízo do desenvolvi
mento da industr ia social o seus resultados. 

Refilota-se sobro o ci.\So, e vor-sc·ha., final
mente, que na. realidade o imposto não é 
deduzido do dividendo d!stribuido, posto seja 
oa.usa de rcducção no valor deste, como o 
s&o todas as outras despezas de. producção, 
todas tiradas dos lucros Jlru tos, em detli.· 
meu to dos lttcros liquidas, que são os unicos 
partilha.veis entre os eoeios e 'destinados, nm 
parte, a construir diVidendos. 

·E, si tudo isto é incontesto.vel, a conse· 
<11.1encia. ultima. a. tlra.r é que o dividendo, já. 
distribuído, ou pago, não é, como poderia pa.
recer a um exame menos ponderado da ma
teria., o objecto da incideo.cia. do imposto-em 
questão, mas-simplesmente um regulo.dor da. 
sua quota, de accordo com a taxa declat'ada 
na. lei ; e as palavras de Rossi, que vamos 
trans(lrever, melhor do que as nossas dil'ào 
sobre o caso, pelo modo como consideram 
o imposto, em l{eral, com relação a,o phe
nomeno. econom1co da repartição da. pro
ducçlo: 

c L'Eta.t 1ntervient au partage com me 
coparta.all!l-nt ; il y' inter-vient, non 
comme possesseur eltolusíf d'une ma.-

chine prívilégiée, ams1 que le fui-t _le 
: propriétaire tle terre, mais· com me prt>· 
ducteuF indirect ; il y in~ervient, naus 
l'a.vooa déjit dit, comroe le gardien ~·un 
ma.gasln, commo le paysao. qui sur
veiHe certa.ines réooltes e:x:posées à être 
vQlées pondant la nuit; commo l'homme 
qui a. fa.i t une ha.ie pour em:pêoher le 
bétaH de , ·enir raxager uo.e pt•airie 
íntervicmnent au par tage du produi 
qu' ils ont coocouru à. fa.ire. I) n' a. con· 
couro q11' iJ)directement, il est vro.i, il. 
Ia production,. mais- H. y a. concouru, 
e!> la preure est . que, sa.ns lui, le pro
duit n'cxistera.it pas. Supposez la. force 
publique a.ueantíe, Ics tribuna.ux sup· 
:primés, la police détm ite, toUt9 1'. ordre . 
8ocia.l enfin n ' exlsia.nt pa.s, et pUJS de· 
roa.ndez . vous que serait la production 
de I' industrie na.tionale ... {RosSI, Cours . 
d' Econ. Pol ,, pag. 698, Bruxelles, 
1851.) 

A expressão- imposto sobre dividendo~-é, 
pois, provuda.mente incorrectu. si, apphcada. 
ao imposto a que as Appelladas veem a.llu
dindo, pot• ella se p retende que esse imposto 
tem por objecto o d ividendo já, distr lbuido e 
desligado do patl'imonio social, quando a 
verd>ldO, comprovada. pelo facto o pelo sys· 
toma e dispositivos das leis fede1·a.es impn• 
gna.dn.s, 6 que tal impo_sto, semell1~ntemente 
ao dividend(), é dtreetamBnte t1rado d.a.s 
rendas soclaes, objecto exclusívo da, sua inci
dencia.. 

E, tanto assim é, que, ainda. na hypothesa _ 
de falt.arem dividendos, o imposto é sempre 
devido, obodecen<.lo a outro criterio fiscal ou 
a. criterlo diverso do m inistrado pelo V(l.lor 
pecunia.rio dcs dividendos disGribuidos, se
gundo se evidencia "elas duas disposições, que 
aa Appellada.s passam a reproduzir , do re
gulamento de Z?dc fevereiro de 1888, que se 
inscreve-Regulamertto par l' a1·recadaçlfo do 
impoda de Indv.strias e P1·oflssdes-invo
cado de· preferencia, por sel' aquelle que 
regia a. ma~ria. quando se operou a mu· 
dança. nas inatHwçOes politicn.s do paiz. 
Eil-<18: 

c As companhias anDnymas srfo• 3V.jeitCI8 ao 
imposto dei i j! 0/ o sobre os dí!)ídm(los dü
tri?mldils aos accionistas no anno anterior ao 
mes em qu-B seeffectuar o ~a11çamento.,. 
{Art. 2<>, 6 1•.)· 

c Pagam as taxas destll tabella. as sociedades 
anonymas, que na-o e1ttro sU:feitas ao impo$tO 
sobt'e dhJidendos. » (Ta bel h A, 2•· ad reL'
tencia.)· 

Demonrirado e evidenciado, portanto, que 
o imposto a. que as Appellada.s· se estão re
ferioiio, nã.o incide, na. rea.lida:dB, sobre·oc 
dividendos úistribuidos, dostes. haurindo· só· 
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·mente a coullçb ,iJ V\l:l~ fl1 1:h·~ o 'L'.nt é 
arbitrado o imposto, de accordo com a sua 
ta.xa legal. . 

Si o imposto fedllml :pudesse _reoa.hir, pelo 
eoutrario, sobre os dividendos ainda não dis· 
tribuidas, . ninguem então comprehenderia 

·como p udes.se ter sido in tençã.o dos legí s
.ladores constituintes da. Republica limitar a 
. competencia priva!iva, outorgada aos Esta-
dos para. a. decretação do i ro:posto sobre in· 
rlustrías,a.o imposto que só reea.hisse ou ~robro 
o capital das sociedades auonyrnas, ou sobre 
os fundos de suas reservas, que tambem sã.o 
capital, e constituem l~ segunda app\ica.~ão 
de suas rendas· liquidâs. 

O iropost') sobre o capital, elles l:Jem o 
sabiam, é idlla ooo.demna.da pelos' ·p~·ogressos 
da. sciencia, como simplesmente uma tyL·annia 
.o que ineidisse sobre a.s reset•vas socbes; 
um e outro, além disso, dospt•opositos qu:~.li· 
ficados em um pliz, que está apena.s en
saiando os primeiros pl\ssos da phase indus~ 
trial de sua vid«. ccocomica, e onde as poucas 
indu~triasjã organizadas só se manteem á,, 

·.custa de tarifas aduaneiras do ma.is accen-· 
·tuado proteccionismo. 

Seria uma irrisão ; e tanto mais surpre· 
hsndente quanto ficando, nasss caso, pat•a n. 
competeucia p1·i'Vativa dos Esta.dos federados· 

· a.quella, Umitada esphera. de incidencil\ tri· 
butaria, o imposto soht•e a r·enúa. poderia, 
entt•atanto, sei' lanca.do sob:·c o~ niio <listri
buidos dividendos, pelos Estados e Uoiã:o 
cumulctti,amallte, no uso do. faculdade con: 
ceâ!do. p~lo art. 12 da Constituiçfio. E, 
e,t~o ... ,noiU mais industl'ia.3no pn.iz, nem 
ma.ls soeiedade nnooymas para. oxp!ol'a.l·as, 

D_ito isto, parec~ ás Appella.das que nada, 
1na1s lhos resta dl21ll' sobre o as.sump to dest''' 
pE1rto de suas o.llega.çõas. Deverão definir u. 
pala.Vl'a.-indush·ie~ 1 Sai'in. certamente desGe· 
rem da. altura qna a. gt•avídada deste traba
l~o lhos impõe; pois ninguern:desconhece que 
tlW indush·iae3 sã.o as sooieúados n.nonyma.s 
· q~e, como ~ Appollu.da.s, exploram a iudus· 
trta bancarta. & o. de seguros mar i ti mas o· 
terrestres, industJ:olas·mercantlsuma e outra. 
,quun~o a.s que explorarem qualquer da~ 
derna1a formas, innumera.s O· variadi.~simas, . 
da producçã.o industrial. 

Em t~do caso, a.hi vae reproduzida. urna: 
das mats autorizadas definições, que lexico· 
gra.phos e tra.tadtstlts p::~ssa.m · offerecer, em 
homemagem sómente t tra.nscendencia.• da 
funcção que este· venerando tribunal vn.e 
exara~tar; na aspecie sujeita.-& sublime 
funcc~o de veriftca.t• a constitucionalidade 

.das leta ordinal•iaf:f: 

«Aussi, dans le langage vrainunt e~a· 
nomt'gue, l'industrie c'est lo t.rava.ll 
humaín, sa.ns cl.istinction d'especes; le 

tra.vn.il considéré daMla nl'iété infinie 
de ses applicatíons, Le motserait même 
entiéreroent synonyme de tt'avail, s'il 
ne fatlait pas !ui ·reconnaitre ~ quelques 
éga.rds une signífication plus haute. 
Mais, tu.ndis qu'on ne peut guere enten
dre sons le_ nom de trava.il que l'exer· 
cic:e pur et simple des forces pbysiques 
ou de3 fa.culMs iutellectueltes de l'hom
me, on doit c()m:prende sous le nou d'iu
dustrie la.. mise en muvre de ces mémes 
forces, aue.c toutes les co nbinaisOrl$ so
ciales qui en augme1~ten t la p1.1issa1~ce et 
le co;tcottrs de tous les agen ts physiques 
q11i e)'l. fa'llorisent raction.'» (Co~UiilLIN ET 
Gun .. LAUMIN, Díct. tle PEcon. Pol. ,tom. 
I pag. 1.012, Bl"Ultclles, 1853.) 

« TlHÜes les foi.s que les ent1·eprises 
prennent des proportlong considé!'ables, 
le rnême homme ue peut plus fournir à 
lui seut des capitaux en quantité suf· 
flsante et proportiounée au nombre des 
travai!Ieurs. 
Alors un uomlJre pltts ott moias gt•a.nd da 

ca.piblistes se rêunissent potlr fournir 
les cttpitaux nécessaires, et l'eutreprise 
se trouve constituêe sous la. forme dite 
de socü!td pm• actions, fo~me nouvelle qui 
se multi.plie extr.<ordlnairament de nos 
jours, du moins da.as lc comme,·ce et e'in· 
dustrie. La sooiééé par aotions prêsente 
en elfet de graud.os f<tcilitês, peécísement 
pa.ree qu'elle est exclusivemeat uue as· 
s;;ci<üion (le capitaux. O r, (les trais in
struments de produ ~tion, le tra.vail, la 
tcrl'e et lo capital, co dor11iel' est celui 
qui ae prôto lo mieult 11 l'association à 
rn.iso11 de c.ert,\ins CiWELcteres qui lui 
sont propres, et que las deUJt aut~es 
sont loin de présentet·au raêma degré, 
sa diuisibititd, sa m.oui~itd .,, Et, suiva.nt 
quo los capitalista.~ préf~l·ent un revenu. 
tiJto ou so plaisent à. tenteL' la. fortuna, 
lcs socüítAs anonymes Ieur ofi'rent !IOit 
dos oiJUgaUons, qui son.t des CI'éa~c.es 
donnant droit de toucher un revenu fite, 
soit des act~~»s, qui sont des pa.rts de 
copt•opriétê donna.n.t droit ~ une pa.rt 
pr')portionelle dane les risques et les pro· 
fits da l'aotreprise . ~ (C. GIDE, P rinc. 
d'Econ , Po~., pag. 183-184, Paris, 1896,) 

OS ARTS. 9, n. 4, 10 E 2 DA CON&TlTUIÇXo 
FEDERAL 

As Appelladas acabam de demonstrar e de 
deixar ~videnciado tu.tribem,Gomo'prasu~e!Il, 
qu.e o lmposto . fa~el'al, com que tee!ll sido 
tr1buta.das, :t :parttr da 1898, na.da. é menos 
do. que um imposto sc:Jbro os dividendos di1c 
ktbuidos a seu!! accion1sta.a. 
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Taes dividendos, cumpre não esquecer, só Logo, são manifestamente infdgerites·~ 
t9em servido de elemento para o arbitra- desses dispositivos constitucionaes as di
mento do valor pecunia1•io das quotas de versas leis dá União, que yão tributando as
imposto pagas; e, si é permittido applicar Appella.das, companhias 'ou sociedades ano
ao caso· uma fórmula de operação arithme- nimas com séde em um dos Estados da Re-· 
tica, das mais elementa1•es e mais praticadas . publíca, por meio do imposto, contra o qual 
no commerclo, as Appelladas dirão que esses ellas reclamam; imposto lancado sobre .as
dividendos só representam, na especie, o industrias a que applicam sua aétividade· 
pàpél daquelle fa.ctor de .cuja multiplicação mercantil e que constituem modo do auferir 

-pelo tempo e pela taxa conhecida resulta, renda do capital collectivo que taes indus-~ 
como produ c to da operação arithmetica, o trias . representam. 

· juro que-se tinha em vista conhecer, juro a Não se contesta. o facto de serem as Ap-· 
que oo1•respondem, no caso em questão, as pelladas companhias industriaes; não se

.· quotas tributarias pagas pelas A ppelladas. contesta, tão pouco, o de serem ellas esbbe-
E basta fer com alguma. attenção as leis lecidas em um dos Estados . federados, onde,. 

que desse imposto se teem occupadq, desde cumpre notar, já .pagam esse mesmo-im• 
aquelh que o creou (lei n. 4.507, de 26 de posto, em execução das lois loéaes, que O·· 
setembro de 1867) e o seu primeiro regula~ contemplam · entre as fontes da ronda par..; 
mento (decreto n. 4.346, de 23 de março ticula.r do referido Estado; que falta, pois, 
de 1869), po.ra. se ter a immediata certeza para caracterizai-o como a t1•ibtita.oão que a,.. 
de. que outro não é o sentido dessas leis, Constituição da Republica, no art •. go, n. 4~ 
quando em seguida á declaracão da taxa do do seu insh•umento, declara da competencia.. 
imposto, assim se ennunciam ••. dos beneficios privativa dos governos estaduaes ~ 
que . dish·ib~tirern . ann-ualmante aos accionistas Dous são apenas os caracteres constitu-
( ·t 1 ·· d 1867) d b fi · d. t • ciona.es do imposto em questão, no ponto-· 
Cl • e1 e ; · • • os · eJte tc~os ts ,.,. de vista da. competencia para decretai-o : 

buidos aos accionistas (cit. reg. de 1869); ... 
dos · cli'Videndos distribtttdos aos accionistas um expl'esso · da. Constituição, implicito o·; 
(reg. de 15dejulho de1874); ... dosdividen- outro. O expresso consiste em te1• elle por ' 
dos distribuidos aos accionisttcs (reg. de 22 objecto uma industri~; ·O iinplicito, em ser· 
.d~ fevereiro de 1888; ••• sobre l'S dividen.- esta indugtria. explorada no· Estado cujas leis. 
d · d d b a t1•ibutam. . 

ós (lei do 80 e azem roda 1801); • •• so- Não contestadas, pois, nem a condição do 
.bre os . dividendos (lei de 21 de novembl'O de estabelecimento das Appelladas em um dos-
1892) ; sobre os dividendos (leis de 1893 a Estados federados, nem a. da. sua natureza de 
1897). emprezas industriaes, que resta. ainda de-

Mas, si assim .é, o si imposto sobro in- monstra.r para a certeza da antimonia entl'e· 
dustrias ê precisamente aquolle em que sãt:'l o imposto e os dispositivos constltucionaes 'I· 
conectados indivíduos ou associações, pelo Dentre os diversos c1•lterios para . a Cll• 
motivo ou · nm consideração (,}a industl'il ra t i a i d t d d · i t 
exercida. pelo contribuinte, a logica e o c er z O 0 es e e os amais mpos os, que• 
senso commum atHrmam quo outro nio ..c., o &l't. go da Constituição doclara da compe-

" tencJa privativa. dos Estados federados os. 
uom .elfeito, o imposto federal, que as Ap· Constituintes da Republlca sabiamente prefe· 
:pelladas teem pago, desde 1898, pelo mo- riram aquelle que melhor consulta as exi
tivo ou em consideração das industrias gencias do systema de descriminação radical, 
que exploram mediante quotas de paga.- q 0 n s t· h · t t b 1 
m. ento calculadas, de accordo com as taxas U: e e m a~ em VlS a. es a e ecer, pa.1•a.. 

a competencla dos dous govm·nos que con
legaes, sobre o valor dos dividendos que, stituem a unidade conectiva. do Estado Fe-
dentro desse lapso de tempo, teem sido por dera! - o criterio do objecto ou incidencia. 
ellas distribuídos a seus accionis+.as. Nada. do imposto, criterio facil, seguro e insophig. 
niais incontestavel. mavel; e este criterio, uma. vez preferido, 

Ora., a. Constituição da Republica prescreve, seja qual for o imposto pelo criterio da sua . 
.. em termos expressos, os mais positivos e ter- natureza; pelo de seus (l1feitos .e mais re· 
·-minantes (art. go n. 4), que decreta1• im· lações no direito fiscal, ou pelo de outros· 

postos sobre industrias e profissões constitua motivos que lhe tenham determinado a de
objecto· de attribuição privativa dos Estados nominação, o imposto que incidir sob1•e in-
federados; como prescreve ainda, redunrhm· dustrias será sempre. da competencia priva,. 

· temente aliás, que da competencia, cumula- tiva dos Estados federados, no systema. ad .. 
tivá da União e Estados, em ma teria fiscal, optado e por fórma. inequívoca manifestado 

.:sejam excluídos quaesquer impostos ou nos textos da Constituição Federal • 
.' fontes de renda que sa comprenderem na.s Esta argumentação, preclaros .juizes, é das .. 
C9Il1Petencias privativas, segundo prece- que se impõem, não pelo esplendor da Un-

:dentes disposições {art. 12). guagem ou outros merítos pessoaes de quem.. 
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. as produz, mas, simplesmente, pela evidencia 
da verdade sustentada e pela sincera boa fé 
com que esta 4 exposta. Tudo o que não for 
isto, será tergiversação e mystificação da ver
dade constitucional,por mais respeitaveis que 
possam s~r os mo ti vos e as intenções do con
tra.dictor. Lex supet omnia • 

. Não se pretenda que o dispositivo consti· 
.tucional, assim intet·prctado, attribue aos 
Estados .toda a taxação sobre a riqueza in· 
dustrial do paiz, excluída a União de haurir 
das emprezas industriaes, ainda as mais im
portantes e prosperas,qualq uer subsidio par à 
as suas receitas. • 

A União tem o incontestavel direito de 
tributar a producç~o industrial, assim a do 
paiz como a importada do estr~ngoiro, já 
por meio do imposto de consumo sobre os 
productos da. industr.ia nacional, jâ por meio 
do imposto de importação, seguido ou não do 
de consumo, sobre os · productos de proce
dencia est1•angeira. 

Mais ainda. A' União. exclusivamente, 
devia competir o direito de tributar os 
productos industriaes destinados <'~ expor

. tação, desde que a olla, exclusivamente, 
compete tributar as importações, ·e ninguem 
ha que não saiba que, nas relações do com· 
mareio internacional, a exportação ê o 
credito com que se paga o debito represen
tado pela importação. 

Um e out1•o daquelles impostos, porém, 
pe1•tencem á classe <los iHdirectos, como indi· 
?'ecto é o que incide sobre as exportações, 
Denhum delles incidindo di·1·ectamcntc quer 
sobre o capital, qum• sobre a renda das in· 
dustrias; ao passo que, segundo o dispositivo 
constitucional em queet'ão, a competencia 
privativa dos l~stadoa só se manifesta e se 
exerce por um imposto di1·ecto, CJ.uo deve 
incidir, nocessarla e immediatamontc, sob1·c 
tt p1•oprla indush•ia, 1'Cj)l'ese'Yitada esta 2Jelct 
suet renda • 

A isso, pois, se limita a co~petencia p~l 
vativa. dos Estudos, nesta mataria. 

Não dissemos cousa que não esteja na 
consciencia de toda a gente quando alludimos 
ás vantagens do criterio· <1ue os legisladores 
constituintes d~ Republica preferiram, para 
n. a.fflrmacfio da competencia privativa. dos 
Estados federados, na gra Ye mate1•ia dos 
impostos : - o criterio do objecto ou -inci
dencia d.a tributação. 

Apreciada, porém, de um pQnto de vista 
mais geral, sob1•etndo, mais scientiftco, a 
enumeraoão constitucional de taes impostos, 
e comparados elles com os attribuidos á 
competencia P.rivativa do _ União, a obra 
da.quelles legisladores em nenhuma outra 
parte de seus dispositivos é mais credora de 
appl~uso, porque mostra nesta que, resal· 

Vol. V 

vadas excepções que as circumsta.ncias polí
ticas do momento exigiam com o caracte1'"'· 
de transacções imperiosas, o plano constitu
cional da discriminação das rendas obedece 
a. um dos poucos principias jâ inconcussos na . 
fiJ;lança nascente dos Estados federativos pelo 
typo do nosso. 
Nes~e ponto, justiça é confessal"o, nenhuma· 

das actuaes constituições federaes mais se 
recommenda. pelo espírito do progresso-
scientifico, nem pela. autoridade pratica dos-' 
factos. · 

Queremos fallar do grande pri~cipio, de ~ 
que jâ nos occupá.mos em parecer emittido· 
sobre esta mesma questão, de p~rtencerem. 
aos Es~ados particulares ou federados os im
postos directos, como o seriam todos os enu
merados no art. go da. Constituição, si entre· 
elles, infelizmente não se achàsse o que in
cide sob1·e exportações, reservados pa1•a a 
competencia privativa da União os impostos
indirectos, quaes são os mencionados no-· 
art. 7° do instrumento constitucional ; -· 
principio fundamental na theoria do systema 
e sagrado ·pelas lições <la experiencia do's
tres Estados federaes considerados os typos
mais perfeitos da especie :-Estados Unidos,.. 
Suissa e Allemanha. (") 

Esta sabia. partilha. do poder de tributar, . 
ent1•e a União o seus membros, funda-se na. 
propria nature2a dos impostos, que são assim 
discriminados e cla.ssiftcados, segundo o Cl'l• 
terio dos caracte1•es communs a cada. um dos .. 
grupos da divisão; e si os attribuidos ao go-· 
verno central são os que mais lbe conveem, 
pelo grnnde podar da productividade, grande 
elasticidade o uniformidade na.s tarifas, sem·. 
attenção ás cil•cumstancias de pessoa, meio. 
e logar, os dit•ectos, pelo contrario, adstri-· 
ctos :1 regra da. propol'ciónalida.de e determi;.. 
nados por presumpções, considerações e mo
tivos de ca.ractor essencialmente local e pes- · 

(') 'l'he individual Statcs have ahvay&
dol'iveLl thoir principal revenue t'rom dL· 
rect aud thc federal government froin 
thesc which are iridirect ; hut this has . 
heen ma tter o f selection and policy 
merely; etc ••• » (CooLEY, A Treat on the Lato:· 
o{ Taxation, pag. 7, C:Pj.t}ago, 1.886). 

Aux E ta ts-Unis, comme em Suisse, Jes re
cettes dtt hudget fédol'al sont alimentées:. 
par les contributions indirectes: douancs 
t95 millions, droit d'accise i20 millions sul' 
un budget de 330 á 350 millions (YVEs 
Gu-roT, L'Imp6t sur le Re't'enu' pag. i92,Paris
t887). 

rl fondamento della finanza di questí 
(Stati Federali) é costituito, invece, delle 
imposte indirette sui consumi, le sole .· a c· 
colte degli Sta ti Uni ti, nei quali mancano 
le imposte federali miste e nominali · ed l.. 

12 
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. soa.l, são por ta.es qua-lidades:· OS· natura.lmcn te esta. cb.usula restrictiva nã.o foi reprodu:úda. 
indicados á. competencia dos governos re- no instrumento da; Consti-tuição, nem· por 
gíona.es . - isso semelhante impost0 deb:ou de seL'· nela. 

A Empreza. Industrial, por· exemplo, que, enumerado como uma renda de duracã.o 
. em certa localidade do paiz, póde, sem des- ephemera para os governosc loca.es-, como faz 
equilíbrio nos seus orçamentos de ··r eceita. e caJ•to o rela.torio da Commissã o. dos Vinte· e 

um Membros elo Congresso Cops~ituinte, a. 
despeza., ou sem o sacrificio de suas·reservas. quo foi commettido 0 estudo do pro.J'ecto go
so:tfí'er 11ma ta:ução diretta, em pr oporção 

· com os seus recursos e lueros liquidos, po- v ernamentfl.l. -
dería ter sido, entretanto, uma. em preza. « os· impostos de o:xporta.cão~ di z aquelle 
preoa.ria e ineapaz de taxaçito da mesma eS·· relatorio •. ineidindo sobre a produ cção dos 
pecie, si collocada. em localidade ditl'erente, Estados que os decretam, a:lfectam directa e 

· onde seus produetoa não fossem objeeto de immedi~~,tamenta oa interesses economicos 
. igua.l proeura. dos .mesmósF;stados, e, portanto, aos respe

- AincL'l. quando, pois, ó art .. 12 da consti..: ctívos go!ernos lacaes ê que deve ser dei· 
tuiçã.o nã.o offereecsse ao poder da tributação xa.do o cmda.do. d~ po~par ~ forças proclueto

··concurrente 0 limite das competeneias pri· ra.~ e~n seus terr1~orws, mmora.ndo ou su~-
vativas alli expressa.s, em t odo 0 caso esta.ria. pr1mmdo . es;es 1mp?stos, co~ forme exigl

. ta.l poder sujeito sempre ao limite coneretf· rem as czrcumstancJas pecu)lares a cada 
: za.do nos impostos indireetos, quando excr- um. 
cido _este poder· pelos Estados-, e oJs <lirect~g, Essa liberdade de acçã.o, prosegue o rel&· 
a cUJa. classe pertence o impos1o que i ncide torio lhes é tanto mais ncce.~sn.ria , quanto é 
sobre industrias, quando exercido p~la. Uníão certo' que, · devendo o imposto de ea;p ortaç6o 
sem~lhante poder. Um_ duplo,mo~tvo,. oon· ser substit-uído pelo te,·ritorial , e dependendo 
seg~mtemen~e, para a moons~1tuc~onahda.de este de um ca.dastro, cuja. execução demanda 

·do .lmpost:J 1ederal gue está 1ncid1ndo sobre tem~o e consideraveis despezas, não se póde 
as mdustrtas explorada.~ palas a.ppelladas . a pr1ori pNoiSar a época em que cada Estado. 

E não se argumenta com o imposto- ero· se a.chará. habilitado a operar essa substí
. cspçi!o- mencionado no n . 1, do at•t . O• do tuíçfu>.'> (Annaes de 1890, vol. 1• pagina,~ 
instrumento constitucional, o imposto sobre 79-80.) 
.a.s exportações ; porque nínguem ignora. que ----
:a. compet9neía. pa·ra. esse imposto constitue ·quafh·o quiuii della entra ta to ta le, devuta 
poder tra.n~itorio dos l!:$t&dos i'e<lera.dos, ein non solo alia elasticit:i mernvigliou di. s i
s ubstitnicão temperaria. do imposto tert•ito· mili tributi, etc ... 
rial, que é imposto directo. La fonte principalc (na AZZema1tha) delle 

Pelo projecto de Cunstituição, Ol'ganiza.do enLrntc é perb constitui ta <lalle i mposte 
pelo Governo Provisorio (art. So, § 2"), ir.dirottc sui consumi o sugli affari, lequali 
aquella imposto teria de een:ll' ern 1898, ou eomplenivamontc <licdcro n ol i897-1898 un 

.antes, si ns.sim deliberasse o Oongrosso, o si gotlito di 653 míllion&, auperior c alla motà 
---- dall'intora ontrata . (F. FJ.ouA, Le Finamse 

-contribnti matrieolnri <li cui oll'r ono csom- degli .Sta,i(Jomposti, cop . fo , p ags . 51, 62 e 
pio inaicmo a quclle gli aHri Stn ti eomposti. 69, Torino, i907). 
SoUo quosto reguardo' la: :lnanza digli Stati La Confederation s'est cautonnée dans la 
Uniti, por la sua a utonomia , pe1• la simpli- domaino -des impôts, illdirccts, qu'un grand 
ci tá, é il modcllo megliore di ció cho deve t erritoire et de puissa nts moyens d'aotion 
essere la finanza degli Statí membri, l a pili lui permettent do rendre plus prod.uctíf 
YBr.ia e complicata che se p osaa it11aginare, que les cantons. La· souverainet6 de ces 

· sebbeJle hasata generalmente s.u imposte di· dexniers en matiére u'impõts dir eets e~t 
rette sul patrimonio applicate poro con· i jusqu'à próscnt restée intacte •. • 

··criteri piú disforme e sonnt~ iniqul . Sol- R~marquons, en pauânt, rru'il est pau de 
tracndo gli 82 millioni di tasse postali dalle "J. 

ontra.to totali di .(50 millioni di dollari p er domaines de droit publlc ou cette aouverai· 
í1 t897, lo imposte indir~tte sui consumi neté (dos Cantões) soU plus justiflée que 
produssera da sole 824 millioni sopra 384, d3na celui qui fait l'objet de notre étude, 

d 11' Lea lois d'impôt sont en relation intimo aveo 
a.montare e entrata oompleniva •• • le gl!nia national et lo développemont des 

L'entra prinoipalc (na Sui.t~a) di q_ueata peu·ples qui le8 ont promulgueãs, Lour état 
. lj. poi con~ttituHa, oome in tutti gli Stati F·e- social, lour riehesee, lours traditions, loura 
·dcl'ali. da!le imp·oate ind-irette, e· cioe, dai mmur.s, Ieur independ·anco. de caraet~re, 
dazi eaterni sulli importazio'ni ed esperta- leur commerce, !euT INDUSTIIIB, eont auta.nt 

-sioni, la c ui alta produttivitá·, •uporiore ai de facteurs don t la lo i tloit teu ir compte .... 
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A excepção, pois, confit•ma., pelos, seus mo
·tivos, a regra. constitucional de pertencerem 
exolu~iv~mente a.o> Esta,doi as tributações 
-de· caracter directo, só pertencendo á União 
as do caractet• indirect(l; regra que é assim 
brilhantemente justificada. por F. Flora: 

«DeHà. naturÍ\, dello Stato fedor ale, inc!.triea
to de provvedere a scopi com uni dai citta.dini 
di tntti gli Sta.t.i, dalla. importa.nza. crescente 
di qnesti bisogni comuni s tessi, come do.lla. 
necessitá. di. a.dotta.re un tributQ unico per 

·tutll i govorni r articolal'i - qua.li si sía.no 
-le forme di ricchezza· in essi pt•evalenti, le 
tradizioni, i costumi, ii grado de civilltá. di 
richiedono quíndi imposte dive1•se- ne de
r~va. cbe l e imposto federali devono. posse
dera i req1.1 isi ti della generaliM, de lia pro
·duttivitá. e della elaatioitá e la ma.ggiore 
identitlt nelle forme di percezlono. . 

Ora, a. simili eaigenze soddislü.no perfetta.
·mente lo imposte indirette, specíalmente 
-sui consumi di prodotti indi~eni o skanieri, 
Le imposte indirette, infatt1. roalízzano íl 
Pl'inoipio giuridico della universalit á o ge· 
neralitá dell' imposta, media nte la tassa-

·- zione duna merce di p1·ima necessitá. chi 
ri'entra nel consumo di tuttele economle, U 

·che non puó dirsi dei tributi diretti cor--
. risposti da talune classi soltanto-dello Stato 

e precisamente dr:i possessori di riceb~zza. 
ímmobiliaro, o mobiliare, ehe re:presentano 
uno quota. mínima della popolazione com-
plessiva. .•..•..• •... • .• ••..• •.. . .•.•••• . , • 
.COme inf~tti, prendendo a considerare gli 
Sta.ti Uniti d' America e la Svizzera, applí
cal'6 Ie stesse imposte ne1 Malne montuoso 

Si la Suisso possede une collection de lois 
fiecaloa ~i diiferentes, eUe le doit en grande 
partia au íait que les E ta ls confedêrés ont 
ont pu choisir librcment les 6ystemos qui 
paraiasaíent eadrer l e mie11x a voe los eircon
.~tances locales e í lcs sources de revenus 
dont il s'agissaít de détourner une partie. 
.au prollt da l'Etat, · 

C'es t c e qui explique qu' en Suisse les pro
moteura du puissant tnouvoment centroliaa
teul', qui Re mnnífesto actuelloment, n'aient 
pas juaqu'à présent inscrít sur lour pro
gramme l'tmiücation du droit llscal, à côté 
-de cellc d11 droit civil et du droit pénal. 
(Cf:RENVlLLE, Les Imp8ts en Suisse, pag. !7, 
{8, 38 e 3(), Lausanne, P ari1, i898.) 

Esta moama rog:ra llnalnu:nte, no syatemo 
·1\acal da Fcdera~ão do Canadá, mediante 
cata fórmula : c: Direct- taaatio~ 'IDitlútt tl~ 
pro\linu in eJ·der. to tha rai6ing of a ret~enue 
for profllnclal puryoses.,. (MUN&O, Th~ Oonstf.. 
tuUon o{Canadd, pag.23ã, c~mbridge, f889.) 

e uelle <~mpie e ricche- píanura. ·della. Caro
lina e della Vi rginio; nei ca.otoni industriali 
di ZunigJ e ui Ba.silea. e nei cantoni . agricoli 
do SCi:;fl'usa. e dei Vallese ~ L'imposizione 
direita ha un carattere essenzia.l!nente Joca
le, eppe~·ó non conviene punto a.llo State 
composto, che a'bbisogua di una. imposta 
unictl por rintero territorio federale . AI 
governo federa le qnindi devono assegn:n•si 
!e imposto indirette; 10i governi par'iicolari 
le imposte diretie . '> (Le Finan:te clegZi Sia.ti 
Oomposl~ . Ca.p. 2,. pa.gs . 36·37, Toriuo, 1890). 

Do expos~o se vé,- portanto, que a. incon• 
stitucionalidade do imposto federal infligido 
ás appelladas-se acha. irrefi•aga.velmeo.te de
monstrada.; 

a) por ser esse imposto um daquelles que 
a. Constituição declara da competencia pri· 
vativa dos Estados federados. (Const., a.rt .9• 
n. 4} ; · _ 

b) por sor o .uiesmo imposto um da.Quelies 
que a Constituição exclue da compet~ncia. 
concurrente da. União e Estado3 . (Const., 
art. 12); 

c) por ser semelhante imposto, dna.lmente, 
um dos impostos direcios que,pela qualidade 
de directos, a Co!lstituü;ão declara da compe· 
tencia. privativa dos Estados e excluldo da 
competencia conllm·rente da. União e Estados • 
(Const' I a.rts. o• e 12). 

As aJipella.das, que só a. Constituicão in· 
voeam como titulo e fundamento do seu di
r eito-conculco.d_o, que só · a. execução dos 
preceitos consti~ucionaes pedem e recla.mam 
nO. obra de reparação que lhes é dovida, não 
querem, ce:·tameute, excluir da sua argu
mentà.ção, fuodada. n a. mc~ior boa. fé, o pre .. 
ccíto constitucional que, em má. hora, per
mittind.o a dupla. taxação, veiu perturbar 
toda a logica. o harmonia scientilica. do bello 
sy~tema. de cliscrlmin::~ção das rendas, cs
bo~a.do nas precedentes disposições da grande 
lei. 

Deploram este el'l'O fa.Ital, porta aberta. 
á chicana Iegísla.tivJ, pretexto pn.ra os 
maiores abusos e inva.sões do um gover110 
na autonomia e independencia do out1•o e
motivo de exploração sempre fa.cil para a 
aggra.vação dos tributos, em · um r eglmen 
politlco onde o população 6 simultaneamente 
onerada. com impostos federaes, estn.dua.es e 
mun1Clipaes . 

E tanto mais o deploram, quanto veom e 
consideram que, eliminada. essa. inconse
quencía do plano iniciado pela Constituição 
de 24 de fevcrairo, uta torm eido apontada. 
entre a.a suas congeneres, eomo u. Constitui
ção federal que molhor e ~ scientitlca
mente houvera. dado soln.Qão ao dlJDcll pro-
blema. da. discrímina.çw das t•ondaa no Elt&· 
do Federal, a mais esca.bros~L que&tio e o. 
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mais .im.Periosa. necessidade dos ~overncs - economicn. o sy:-tema da ~ributação repetida, 
qrgamzados por. esta. fórma. federatzva . que ella enunc1a o pt!rm1tte. · · 

E quànto tudo quizemos aprender na ex~ A finança. do Estado Federal,mais .ainda do 
perlencia do regimen pelo grande povo que que a. do Estado simples ou unitario, deve 
o creou,- ~ó esquecemos ou· sô dcspresamos estar sujeita ás regras e modalidades de um 
·o.·modo como por lá se entende e pra.Uca, systeroa scientif!co, qne assegure ás forcas, 
em ma1eria de impostos, este facto de um productoras do paiz a expa n!ã.o l> ali garan

·só povo o um_ ~ó tei•ritorio permanenteroen- t tas necessarias ao desenvolvimento da l'i
t e sujeitos á aeç..'io de dous governos distin. queza nacional ; e ma.ls no Estado Federal, 
etos, autonomos e entre si independentes, justamente pelas gnodes difllculdades pra.
mas coro poderes co-extensivos e coordena- ticas, que ·. rasuHam do tanooionamento si
elos pelo paiz: inteiro. De lá. nos teria 'Vindo roultaneo do duplo a.ppa1•elho go"Vernamen
esta edificante lição : . . tal, que lhe é inherente ; difllculdadés que, 

clt is a fundamental maxiro in taxa- desprezadas, destruiriam a progria cohesão 
t t desta. fór ma. do Estado Composlo. 
ion ba.t- tbe saroe property shall not Todos sabem, a.lém disso, qua.n1o é deli· 

be subject to a doubl~ iax payable by cada 0 gravo a m aterla da inciden.cia do 
the seme pa.rty, elther directly or indire- imposto, quando enea.r ada pelo prisma. do 
cily ; and where it is once decided tbat phenomeno economico donominado-repét·· 
any ldnd or elnEs of property ís lia.ble cussao do imposto, isto é, dos c:fl'eitos e con-
to be taxed uncler ~ne provision of tbe b 
etatutes, it bas been held to follow, as sequencias deste so re pesso:~.s ou cousas que 
a legal cooclusfon, 11lat the lcgisla.ture não tenha.m sido o objecto da incidencia. di· 
could not have lntcnded that tbe same recta da tríbuiação; e esta. fa.ce da questão, 

f:
operty sbould be subjeci to ano&her ella por si só, seria. basta.n1e para. just1ftcar o 

'h h • 1 d escrupulo e precauções com que deve ser 
x, • oug •hlire may be genera wor s praticada a regra. do imposto dv plo nos regi· 

-in the . law wbicb would seem ·to imply mens tiscaes que 0 t oleram. 
that it may be· taJted a second tlme.» E' regra. fundamental, na jurisprudencia 
GooLY, A T1·eat on the, Law of Tçxalion. americana, que os textos da. CoosHtuiçiio de· 
Ch. e, pag. 227' Chicago, 1886. ) vem ser interpretados pelo modo o mais ap. 

Mas não bastava. isto; era tambem pre- propri~dG e conducente á. r ealização dons fins 
. ciso, para que o e1•ro mais escandalizasse do instrumento, seus in1uitos, fundados no 
pela sua oi•iginal unidade, que o exemplo da bem geral, e o pensamento que domina iodo 

· Suissa fosse, por egual, desprezado; conio in- o 6ystema., do .accordo com a natureza e os 
digno da nossa imitação, da Snissa, que é o principias basicos da · fórma. de governo 
berço do federalismo no seu conceito mo· adoptado.. E', como se "Vê, uma appliea.~io, 
derno, que por elle se rege desde o seculo ao direito publico americano, daquella es· 
XIII, e cuja Constituição diz assim : pecie de lnterpl'etação que Savigny denomina. 

« La. ltígisla.tion fédérale sia.tuera les systematica., por· funda.r-eo na consideraçio 
« d~osi\ions n~ceasaires pour emPé· de que as dlversas ine\Hull)õeS e regras do 
c cher (!u'un eitoyen soit imposé a dou- direito devem ser Intimamente ligadas entro 

bl (A • 46 2d 1 ) si, como outros tantos eleiDGilws componen· 
« 6 ». r.. • · a • tas de uma. vuta unidade (•) 

.A,s avpelladas submcttem-se, porém, ao ----
di.BP~Bitrvo duro, ini~uo e anarchi~ da Con· (') lt is a eardinalrulc in tbe interpreta· 
stitUlção do seu palZ, e nas considerações, tion o f lhe Constitntion that tbe inatrument 
que vão agora. p1•oduzir, terão sempre em must be so construed se to gíve efl'ect t o· t he 
tneiitc. como lhes cumpre, e é seu dever de intention o f tbe peopl e , -who adopted ít •· 
leald:!.d,e, a malsinada. disposição do art. 12 (Buçu, Bandbooh of the Am. Const. Law, 
do ioatrumento federal. pag. 68, !897). 
·· Extatente, muito embora, este preceito The Con1titution b whola. Jt ia not to be 

constituciona,I, é preciso, entretanto, quo made on arena for jurietie hair-6plitting.ln 
elle Sej& interpretado de modo a ·não prodD- f every d~n)ltful case, the point o f viev; fr om 
zir·se a. anarchia, a.narchia politiea. a flnao-{which to ucertain the true intent of the 
cefra, que seria. inevtta.ver no caso de lhe,framers of the Constitution must :be t he 
dar eentido extensivo, eontra a regra. de general end whieh the prn íaion we.s intcn· 
herm.neu,ica, que manda appllcar o procedO ded to aor vo. Judge& as well as Iaw-giver a 
da inteUlgencia. restrlotiva ás leia e. disposi· auet reeoganize the abaoluto impo•!ibility 
ções de e!-cepção e caracier odioso,:jqual ~ o! any cont\eict hetwee!'- the different pro· 
e•ta. dllpoBlçiO, Ji por ter seu, o:h~~r,-~o .~a- a1ona o f tho Constituboll, (voN HosT, Th~ 
torla. aícal. e. portanio, •trict{'f~.f • .!;·'' jéipor Co111t. IA..c, tho u. S. o{ Am, pag. 5!>. 
110r uma aberração dOI principjâS ':da. sciencía Chicago, i887). 
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Por virtude desse elemente essencial ao base le chíffre de la. populu.tion et la. 
procesm de interpretação das leis, as re~ nu.ture de i'industrie ; la droit propor-
ceita.s dos EstMos federados devem ser ím- tionnel est ~tabli en raíson de la. Y<l.lem: 
mu-nes da tributação cóncun-ente da União, locative des battmonts affectés á l'habi-
não só qua.nto ás couaas que só pelos Estados tation personnelle et a l'exorcice de la 
podem ser tributadas, já. tributad:\ll ou não profession. Le droit fixe, sans le droit 
pelos Estados, mas tarobem quanto ás rendas proportionnel, frappel'a.it de la même 
que provierem de taes cousa.s ; e entendia taxe tous les patenta.bles d'une même 
por esta fôrma, como cumpre que seja, a classe, que ftlt la. somme de leurs benc-
expressão- 1·enda~, escriptas no art. lO da ticeJ. La droit proportioime!, sans le 
Constituição, nesta expressão se compre· droit fb:e, aura.it des rêsultats non moins 
hendem todas- as verbas da.~ receitas esta- injustcs, car de Pl'Ofissions três lucra-
duaea, jõ. a.s procedentes do domínio privado tives peuvents s'exerccr dans un local 
dos Estados, Já as procedentes de cousas que peu êteudu, tanliis que d'autres, qui ne 
-só pelos Estados possam ser tributadas. St as pl'Ocur~cnt que de minces profits, exigent 
rendas provenientes <Je cousas só susceptiveis de vastes locaox. La. combina.íson do 
orle ta1ação local ·pudessem .ser tributadas deux droi.t êtablit, auta.nt quo poll5ible, 
pela União, importaria isto, para. o poder dos l'égaliM entre les divers patentablel. ~ 
Estados, a. inconoobiv-el restricção de tlcal' (VIoNEB, Cit. Tt·aité des Impôts, vol. 1 "• 
este poder llmitadoaos agentes de producção, pag. 55.) 
que tivessem ereado taes rendas ; o que . . 
seria. a negação d~ todo o systema. de discri- . O lmposto 1m pugnado Jlela.s appelladas é, 
mina.ção de renda.s entre a União e 08 Es: portilnto, um attentado demonstrado, quer 
• d 1 · d b d t d · contra o art. 9•, n. 4, quer contra. o art. 10, 
~a os, a ém o a sur o no erreno os prm· quor contra o art. 12 da. constituição da 
cipios aconomicos. Repub!ica. 

A Iicção do diroito americano é esta: 
« The federal government iS a,]so WÍ• O IMPOSTO SOBRE A RENDA. r) E O 1)0 SELLO 

thout power to ta.x the correspondi.ng Tem-se 11retendido, e assim argumentou
means or agencies ot the sta.tes, or the se no Congresso, que 0 imposto impugnado 
sala.riea ot state otllcers; the state in tbe pelas appella.da.s não incide sobre as indus
exal'cise of its functions being entitled trias que ellas oxploram, ainã.o sobre a renda 
to the sa.me immunity from congres· d d d 
sional interferenee tbat the na.tions is e taes in ustria.s, constituin o, portanto, 

•h t f t + ( um imposto soiJre a rende~, da competenci& 
from • a. o s a..e » • CocLEY • oiJr • cit • • concorrente e cumulativa da União e Estados 
pa.gs. 85 -86}. nos termos gel•aes do art. 12da. Constituição, 

Do e:~tposto podem as a.ppelladas, pois, con· ao envez do imposto sobre industrias e pra
-eluir que o imposto por ellas impugnado é fissões, da competencia privati \lll dos Estados, 
·tambem uma. tra.nsgl'essão do a.rt. 1 O da nos termos restrictos do art. 9°, n . 4, da. 
-Cons.Uuição da. Republica.. mesma lei. 

Este imposto, a.s appella.das o teem demons- t-
trado á sa.cieda.de, é o proprio e idantico E assim, illustres juizos, a gl'n.ve ques ao 
impos1o enum~rado no art. go, n. 4, da. Con- converteu-se em pura.logomachia., no l'ecin to 
atituição da. Republica., 0 imposto a.hi ex· augusto dos legisladores da. Republica, mas 
pressiyamenta _ denominado _ c ·sobre indu$- com estas deS:lStl'OSas consequencias ~ra 
trias e profissões~>, e que, tendo na legislação os contribuintes obrigados pelo imposto sobre 
ftscal da. França denominação di1l'erente, é . industria.s e pritlssõe.s e mais pelo pretendido 
assim descripto e expliea.do por uma. das imposto solire a renda das industrías já. 
maiores autoridades no assumpto : tributadas. 

c La. contribution des pa.tentes se com- (l) obrigação pelo imposto sobre a inclus!ria 
pose, llauf quelquea rare.s elõceptlons, etcercida, como obrigação pelo imposto assim_ 
d'un d1'0it tlxe et d'un droit proportion
nal. Le droít tlxo a géut!ralement pour 

Enfin, l'elcl mant systll matiquo a pour 
Qbjec~ l~ lin. intime qui unít loa llutituU11n1 
et les réglea dll droit a11 uin d'une vute 
uaite, Le législatour avaH devnnUee }'PII" 
cet ensem ble, etc ••• , (SAVJGNY, 'l'rt.ft, dl 
Droit llomain, ttad no, de Gue!loull, l'OI,l•, 

-.cap. IV, pag. !07, Paria, iS55), 

(') O imposto sobre a renda, como fon te 
dé receita da União, foi declarado inconsti
tucional pela Corte S~prema, nos E~tados 
Uni•loe, onde leis fede1•ae s !la viam recorrido 
n 01t11 lmpoato, .iá no pGriodo da guerra de 
1ooou6o, a pntir de i86t, ja por occasião 
da rpoonh guarra co111 a Hesp11nha, quando 
o Oll•o foi olljooto do decido de.quelle .tri
bU!llil, 
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denominado pela Constituição, imposto da 
competencia privativa dos Estados ; e mais 

b) a obrigação.pelo imposto federal sob1·e 
a w:mda da ;indust?·ia exm·oida e jà tributada 
pelo go-venw local, como obrigação por um 
-imposto da ,competencia da União, por vir
tude da competencia cumulativa pormittida 
pelo art. 12 da Constituição; e mais -

c) obrigação pcüo imposto local sob1·e a 
1·enda da indttst?·ia exercida e jâ tributada 
pelo govetno local, como obrjgn.ção por um 
imposto dn. competenein. dos Estados, por 
virtude da competencia cumulativa permi t
tida pelo art. 12 da Constituição. 

:Estas conseq_uenckus bastariam para a con
demnação peremptoda da extravagante con
cepção de uma dualidade de ·impostos na 
especie, com.a:tfronta á verdade do facto e 
á verdade dos princípios, accordes umn. e 
outro em proclamar a unidade da trilmtação. 

Os que assim sustentaram a inconstitu
cional tributação (e :outra defesa não teve 
ella) não só esquecera:.m o elemento historico 
na interpretação da Constituição e os pro
prios precedentes das legisiaturas ordinarias 
da :Republica, como as appelladas mostrarão 
em outra parte destas allegações,_ mas incor
reram :tam bem Í.em eero tão ,extraordinario e 
surprehenden.te, em face dos .princípios da 
sciencia .economica, que as appelladas·bem 
quelleriam, em ·homenagem ao Poder que 
legisla em nome da Nação, 'rião te1• necessi
dade de 1~ebator somelhan·te coa1~ctada, o 
mats transparento .do.s parologismos imagi
naveis. 

O impo&to sobre industrias (ou profissões) 
é um imposto eminentemente directo, como 
as appelladas o teem afllrmado e ninguem 
contestará : 

«Taxes are oithe1• direct or indirect. 
A direct tax is one which .is demunded 
1'Pom the vo1~y .Pei'aons who, it is inten
ded or desidered, should pay it. Indirect 
taxes are those which are Uemanded 
from one person in the expectation and 

intention that he shall indemPify him
.self at th,e ex pense o f anotl}er». CSTUAR 1' 
M1LL, Obr. · c~t., vol. 2, book V, Chap 
III, .pag. 415.) 

« Les impôts • clirocts portent nonÍinatl
vement ·sttr les :pe1•sonnes ; ils sont ett~blis 
dtapres ;Jes \re:venus fonciel'S, d'une pa1•t, ot, 
d'autre paTt, d'aJpres certaines bases con· 
sidérées comme signes de Jacuttés ; mais, 
comme ces signes sont insuffisants poltr 
donne1• .la ·mesure exacte eles re.venus mobi
Ziers, on ,a ~m3fére ne frappel' ces del'nie1·s 
gue t1~ês moddrément pa1· l'im,pôt· clirect, et 
recou1·ir à d'autr~s moyens pour les atteinclre. 

C-eux-ci constituent le systeme des impôts· 
indi~ects, lesquels se ·perçoivent, non p1us 
d'a.prés une prêsomption générale des fa
cultés de chacun, mais ~t l'occasion d'un .fait, 
d'un · a~ te, d'un échânge, signes d~aisance 
ou de fortune. On les appelle indir·ects 
pm•ce- qu'ils n'atteignent le.s personnes· 
qu 'indirectement» .. (VIGNES, Ob1·. cit., v.ol. 
I, Shap. prél., pag. 5.) . 

Ora, todo imposto . directo incide necessa- · -
riamente sobre uma renda, sempre qne não 
incide sobre uma despeza ou sobre o ca.pital;. 
seja renda proveniente da terra, ilos l.ucros .. 
da riqueza movei ou de salal'lOS sómente.; ou 
stja renda globí.l.l, constituída. pelo conjuncto 
destes elementos da riqueza geral: 

« Dir·ect taxes m·e either on income, m· · 
on expenditure. Most taxes on expendi;. 
ture are indirect,. but some are direct; 
being imposed not on the producer or 
seller of an article, but immediately on 
the consumer. A house-tax, for example 
is a direct tax on expenditure, if levied, 
at it usually is, on the occupier of the 
h ouse. I f levied on the builder o r owner. 
it would be an indirect tax ... The sour
ces cfincome are 1·ent, p?·ofits, and wages. 
This includes every sm·t of income, except 
gift or pZtmder. Taxes rnay 'be laid on any 
one o{'the th-,·ee kinds of income, or g.n 
unifonn ·tax on aU o f them. (STUART MILL, 
Obr. cit • .loc. cit.) 

«L' impôt est, en principe, assis sut· le· 
re'Uenu. Dans l' application, eettc 1·egle n' est 
v1·aie que pour les contributions d~rectes, 
car lus impôts indirects et les droits. 
d~nregistrements frappent des objets 
que .font indistinctement partia ·du re·
venu ou du capitu,lde chaque·citoyen. 

«On a aussi \l.ttaqué le systême·do .l'im
pôt SUl' le revenu, nuquel on aurait. 
voulu substitum• celui l'impôt sur le ca
·pita.l. Quelque sp~cieuses qu.'aient pu 
être les ~·aisons invoquées dans oe but,. 
olles n'ont pas prévalu contve la difll
ctiltê de constituer l'impô& sous une· 
fol'me unique, qui serait sa forme néces
saire, s'il frappa,it le capital, et contra 
l!injustice d'un préliwement sur un ca
pital improductif. (VWNJ::S, ob,·. cit. 
vol. I, pags. 3 e 4.) 

« ·O imposto ge1·at da 1•enda e o imllosto 
sobre 1•en.dimentos. .Não :são· uma o a 
mesma. co usa, como as pala v1•as- renda. 
e rendimentos - parecem indicai'. 

«O imp0sto pó de gravar .u. totalidade 
da renda .individual em globo, medjante · 
declarações.ou s:yndicancias globa:9S. Ou,. 
ao contrario, pôde, mediante processos 
especiaes, ser applicado separadamente a. 
Ci.\da fonte de l'endimentos e constituir, 
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uma divisão ou c1asso distincta de im
postos. (A. CAVALCANTI, Clem. de Fin., 
pag. 197).» 

Logo, o imposto sobre a renda de uma em
preza industrial não é imposto differente do 
lançado sobre esta. empreza, com a denomi
nação de imposto sobre industrias, no uso do 
poder conferido pelo art. 9°, n. 4, da Consti
tuição da Republica, apezar ·de consideeada 
esta unidade tributaria por dous aspecros di
versos :- ::tlli, como imposto que não in
cide sobre o capital da empreza;- aqui, 
como imposto que incide sobre uma das ma
nifestações da riqueza movei. 
· Os que sustentaram ser este nm imposto 

sobre a renda, s6 tiveram em vista, como é 
de justiça pensar, a renda proveniente do ca
pital e trabalho empregados nas industrias 
tributadas, e é 1sto, precisamente, o que 
constitue o objecto da incidencia no imposto 
que o art. 9°, n. 4, da Constituição Federal 
enumera ent1•e os da competericia privativa 
dos Estados federados. 

Esta verdade, proclamada pelos princípios 
da sciencia economica, e _praticamente con
:fiemada pelo:'! diversos systemas até agora 
conhecidos, para a tributação da renda .; já 
pelo systema da income-tax, na Inglaterra ; 
já. pelo da · K.lassenste,ur tmd K.lassefiziert 
~inkommensteur, na. Allemanha; já pelo do 
-imposta sui 1·edditi della 1~iccheua mobile, 
na Italia; já pelo do-impôt stw le revenu de!. 
valeurs mobilietes, na Franço. ; já. finalmen
te, pelo da contt•ibuição industrial, segundo 
a lei de 21 de julho de 1893, em Po1•tuga1 ( 1) 

(1) VIDE ANTONY MARTINET, Les Ditférentes 
Formes ele l'i1npôt su1· le Re-uenu, Paris, ig88; 
E. VIGNES, TraiU! de.r; lmpôts en F?·ance, 
Paris, 1-880 ; LEROY-BEAULmu, Traité de la 
Science des Finances, Paris, 1892 ; YvEs 
GuYoT'L'[1np8t sur le Re.-uef!-u, Paris, ·i887 ; 
GvnE, Príncipes d'Econom.f.e" Politigue, 1896 ; 
KERGALL,L'Impôt De11WC1·atique sur le Revemt 
Paris, 1896; AMARO CAVALCANTI, Elementos 
de Finanças, Rio de Janeiro.-U96; Vzvmnos 
DE CASTRO, T1'C!tados dos Impostos, Rio de Ja
neiro, i90i ; VEIOA FILHO, 111'anuaZ da Sci
encia das Firwnças, S. Paulo, 1898. 

(•) No livro do Yn~s Guyot, L'Impôt sw· .le 
Revsnu, encontl•u-so, l'ol'mando o nnnoxo 
sob n. r., uma tl·aducçüo Íl'llJ'lCO?.U do Ao to 
tlo 23 do junho de i85S - «pow• accorde,
à Sa MctgestrJ (o Roi da Inglatorl'a) le droit 
d'etablir des imlJÔts sr.w les p'rofits gue l'on 
peut · retirer . de &a z:>ropriêtà, eles professions, 
d1~ commerce et des emplois-; sendo assim 
escripta a cedula I) do instrumento:
«1'0HS tes .P''oflts ann~tels ou gains obtenus pa1· 
to1.tta personne 1·esiâant dans le Royaume-

Em todos estes systemas ent-ram as indus· 
trias como unidade tributavel, pllira a. inci
dencia de um imposto directo, que é regu
lado pªla rend<1 industrial, confundindo assim 
o imposto sobre suas rendtt.s; nm só imposto, .
portanto. 

A cedula D. d.a income-tax, pq~ exemplo, 
comprehende, segundo n, traducção de Mar
tinet (Les IJif, Fonn. de l'Impôt su1· le 1·e- · 
-uenus Paris, 1888): «Les_pJ·ofits et le.s gains, 
de l'industr~e, dtt commerce, entt,ep1·ises pri
vées chemins de fer, canau:v, mines, gaz, 
metiers rle toute nattwe, professions Ubérales', 
a1·tistiques et autres.» (2) 

Do systema adoptado em Portugal e alli 
regulado pela. citada lei de 21 de julho de 
1893 o outras, eis ó que ·se lê ·no Tratado 
dos impostos, pelo Dr. Viveiros de·Castro: 
«A contribuição industrial é regida ·pela lei 
de 21 de julho de 1893, ~·ecahindo sobre todas 
as pessoas que exe1·cem uma industria, com- ·· 
mercio ou emprego retribu·::do pelo Estado, . 
ou por gnalquer administraçtío. Tal contri
buição, quanto aos negociantes e industriaes, .. 
se compõe: 

.I o, de um direito fixo estabelecido con- -· 
forme a importc:.~,ncia relativa de cada profis- . 
são, variando a taxa, para algumas segundo· 
a pqpuln.ção da circumscr~pção administra
tiva, om LlUO forem exercidas ; · 

2°, e de um direito proporcional ao valor · 
loca ti v o dos etlificios occupados pu r uma certa -
categoria de contribuintes. ( Ob,-. cit.,. 
pag. 127.) 

Veja-se agora o que diz o mesmo livro · 
(pa.g. 175) a respeito do imp.osto .que a Con
stituição do Brazil denominou-Imposto sobre 
industrias e profissões, que com esta denomi
nação foi sem,pre conhecido e empregado 
peles gevernos da monarchitt e ·que com a 
mesma denominação tem sido no ·regimen 
republicfl.no, lançado pelos Estados · .e .pela 
propria. União, re.presentanclo o Distric.to 
l?ederal: 

-uni d'une forme de propriete gue~congue, . 
situàe dans le Uoyawme-Uni ott partout 
ailleurs ; tous les profits annuels ou gains 
obtenus pa'r tou,te pel·sonne residcmt dans le 
Royaume·Uni. au moyen. d'uno profcssion, 
d'un commorce, d'un emploi ou d'un .mé
tior excr•có soit dans le Ro.yaume-Uni., .soit 
pa1·tout ai.Uem·s : les di.ts profits ou gains de
vront être imposes jJow· 20 sh. de ,zeut· mon· 
tant annual. .. (Qb,·. cit., p.ag. 3.23.) 

(2) Este imposto já tinha sido empregado · 
na Inglaterra em i'793, com o nome de land
taa:; 1·edemption Act; c em i·S03, com o nome 
de P1·operty-tcuc. 
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«Esse imposto é dividldo, no Distrlcto Fe· tre, que ce que la langue coui'ante . enteí:uf 
deral, por Wdos oa que, individualmente .ou plns apécia.lement par revenu, c'est-à.-djrl,l 
ein . companhia ou sociedade anonyma ou produit des capitanx ou dos proprlé.tê$.~ 
.commercial, ezercerem indust1·ia O!A: proftssao, (KE.RGALL L'Impôt. Dem. suit ltwev., peg. 
arte ou oflltlo, exceptuados os ·adeanta meu· 69 ; Parjs 1896.) 
~cicna.dos ; c se compõe de taxas fixas e pro- Eis, pois, o aspecto cconomico da ques
porclonaes, tendo as primeiras por base a tão - unidade da triliutaçao ; cha.me·se esta 
1latureza e classe das industrias e profissões, imposio sobre indu-~trias ou imposto sobro á. 
e a. importaacia dos sitio.~ oulogares em que renda de industrias . 
·forem exercidas. e quanto aos estabeleci· Por este aspecto· economico ·é que a ques...;. 
""IIlentos indiistriaes, o numero dos o-pera;rios, tão ha. de ser resalvida no seu elemento ju· 
as machiaa.9, uteosilios e ouiros meios de ridico, rcl<Ltiva.mcnte á. competencia. pa.ril.· ·:t 
p1•Çiducçã.o; e as ·,egundas o valor locativo do decretação do impo!lto ; e como a. regra. da. 
predio ou loca.l onde se exercita a indush~ia tribataç5.o não privativa,cumu1a.tiva. ou nã.o, 

·ou profissão». . · está subordinada, logica ·e juridica.mente, 
Concebe-se, illustrados juizes, identidade racional e litteralmen~. á. r .Jgra d~~os com· 

mais porfoit& 7 E eis porque, não tendo o di- t · · t· 1 ·t rl d b·l t reito de usar da ex:pressft.o-sophisma,quando pe encla.s prlva IVII.S, pe o Cl'l e o o o ~ec o 
se referem ao Congresso Legislativo daRe· da tributaçii.o, as consequencias de · taes pre· 
publica, as a.ppelladas preferiram- chamar missas, são forçosamente estas : . , 
de paralogis'm{) a a.rgumentação que orare- a) incompetencia da. União para lançar o 

· futam ! imposto impugnado pelas appellada.s.; . · 
· Pa.ralogismo, sim, porque, excluída. a má b) inconstitucionalidade irrecusa vel de se-

fé, só na ignorancia. do qu11 seja. o imposto melha.nte imposto. . 
sobre a renda. se acba.rá uma. razão que ex· Finalmente, merlil~simos juizes, si o cri· 
plique a. pretenção de constituil-o cousa. di· t Jrio da. iacideucla. s. bre a. cousa. deve ex
versa do imposto sobre lndustria.s e profts- cluir o da. incidencia. sol)re a ·renda., relati
·sões, qua.ndo desta.s provier a renda. tribu· mente á competencla privativa. dos · Es· 
tada.. tados para. a. tributação das industrias, este 
. eLa .meilleure preuve, diz Kerga.ll, que novo criterio deve tambem ser applica.do 
uous sommea tous pa.rtisans de l'lmpôi su1· a.os immoveis, outl:a. fonte da reeeita. priva
Ia revenu, c'est que nous Ie payons clepu!s tiva. dos Estados federados,segundo o art. 9"', 
.un slêc!e, saos que pe1•sonne proteste contra n. 2, da. Constituição , e ter-se-h<~., neste 
le príncipe. . caso, o absurdo que a.s a.ppelladas não .pre. 

·De cela. non plus, .on ne se douterait gub· cisam qualificar, de só poderem os EstadoS 
re, en entendo.nt 163 échos par ler . d'éta.blir tl'ibu\a.r priva.d va.mente os immoveis que 
l'impôt sur le revenu, comme s'il s'a.gissa.it nenhuma. renda. produziram, aquelles, por
de fa.ire de nouveau .L'lmpôt foncler n'est tanto, que, segundo os princípios o segundo 
pourtaut pa.s autre chose, e~ principe,comme a equ.ido.de, n nenhuma t·ributação devem 
en t.l.it, qu'un impôt espéch~l sur· l.e t·evenu de estar sujeitos. . 
I& terre ou des mt.isons. Les patentes ne sont · Poderia. ter sido este o pensamento do·s 
pourtant pas autre "cbose qu'un impllt speoia.l legiSladores constituintes aa Republica ~ 
sur· le revenu ~résumé du cornmerce et de Serit~o isso partilhe.r as fontes de receita dos 
l'industrie. L'1mpôt sur Je revenu des V <\· dous governos, dando-se aos Jl:stad.ls meios 
leux:s mqbiliêrea a le même ca.raetêre par sufilcientes para. os encargos da.· soa eco.

.-de1lnition même .•. Que !aut.n entendre par nomía. e vida. autonoma ?. 
revenu 7 ... Pour le projet Doume1· lui·même, Um imposto geral sobre as rendas, a.t tin
revenu veut dire Nlcel!e bénéflce ou même giado todas as suas fontes e compreben· 
simplement 1'rodttit. Ce produit, ou pro1lt, dendo todos os boneftcios pt•oduzidJs pelos 
peut provexur, soit des rentes deS capitaux a.geotea eoonomlcos da. riqueza, co ruo se · 
pla.cés, soít de proprlété9. a.ltermées. Mais acha ost~belooido na Inglaterra. d63de 1842, 
au~i da l'eserelee d'un commeroe ou d'uno com tuo.s modic!IM e leooçito para as rendas 
profesaioo, ou blea d'uo tra.vaU rêmunér6 de a:liguo 'Valor, segundo o sy~tema alU vi· 
quelcooque. · . gente,-eia o que ae p6de, ce1•hmente, con-

O'est, du resie, dela même ta.oon que pren· allerar, o ma.íiJ perfeit<> dos ~ributos, por 
neot la mo!lt et la cbose ton les Eta.ü ots foo· ser aquelle que parece melbor realizar a 

··cttonne l'lmpôt sur le .revenu. Pou1• tout lo condi~i:o da igualdade oa. tributaçã.o; cor· 
monde, le sa.laire de l'ouvrier, le traitement r.igindo-se pela acção deste imposto direeto, 

. de l'employé et du fonctioonaire, le g&in du applícad1) a todaa as .rendas, as injustiças 
.-oitoyen ·· qui exerce une profession lucraUve resulta.ntes do~ impoltoe indirectos, que são . 

.quelconque, le bénéftce ducommerçant, co.n.· . os «<,UB mais o.n.eram as classes pobres obri
:.-atituent uo revenu tmposable au même ti· ga.ndo-as, pela.~ altas tax:~s sobre o consumo, 
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a. sa.critl.cios de que nã.o p&rticipam as cla.s- Estes os intuitos qua constituem a. rasão 
sss opulentas. .· politica do imposto impugnado pelas Appel- _ 

A estes intuitos se deve, com effoito, o lad11.s · · · 
res\abBlcciroento do t&l imposto na In~l:J.- As considerações de ordem econornica não 
terra r). pela. ínicia.ti va do grande estadista mm'ecemmenor attenção. . 
Si•· R obert J·'eol, o inolvido.vel fundador do 
systema tl.$eal do eglla.h'a.de e justiç.<J., que Todos os ccouomistas ensina.ru que nada. é 
veiu a.lli substitui!•, median te a incorne-tax mais_ dífficll, na. m~teria. 11.sca!, do que pro
e as celebres con~ ~aws, o odioso l"cginien de porclona.r a. tn:.11.ça.o oo valot· exa.cto das 
protecoionismo e monopolio, de que gosa.va.m r endas provenientes da.s indiBtl'ias, nas suas 
até 1842 cartas classes elo pa.iz, em det!-i- diversas manifestações socia.es. Estas rendas, 
meu to das uema.is e, sobretudo, d;M mu.ls incertas e aleatorins sã.o, mais do que quaes
pobres, quo et·am precisamente as mais quer outras, sujeihs ao ímpt·evisto da~ cir
onera.da.s pelos exaggerados impostoe d<J con· cumsta.ncias, e seu valor só póde sm' dotel'
s umo, ·- · minado, mais ou menos approximada.meute, 

por indícios, presnmpções e cooj~Jctura.!! som-
Mas havia. na. Inglawrra, na.qtíella. época., pre f'c~.Uinis; da.hi resultando, acci'escentmn 

classes . ricas e · pt•osperas, ouj1\ l'iqueza e os mestres, que semolha.ute ospocio do ta
bom estal' se mantinham á custa das desCJ- xa.ção só ó cl'ltoriosa.mente pra.tica.yel nos 
gua.lda.des de tributação que a income· regimens da tl-ibutação geral cio toda .. ~ as 
tax veiu corrigir ( 1 ), ao passo que rendas, dosappa1•ccondo assim pal'a. o c<~ophal 
no Brazil, outra e bem divers~ era. a. si· o iucentivo de outra.s applicaçõ3s, ruórmente 
tnação geral do paiz, situação de descredito a. do emprest!mo a. juros certos e compensa-
e bancarrota. .para o Governo, de miseria dores, ·em detrimento das industrias . · 
p:Ll'a muitos e · de privações cruciantes para. 
todos, em 1897, quando oecor1•eu aos legis· «L'uoe dos plus graodea dilllcultés 
!adores da Ropublíca BJ!gmentar as l'eoda.s qui se présentent da.ns l'établi!.sement 
iedaraes com mse tribu1o sobre a renda. da.1 d'un bon systéme d'impôts, c'ost la. ta-
sociedades a.nonymas estabelecidas nos E:!· xation équitable ot pro~01·tionnDlla des 
ta.do1, o maior attelltado e a mais violenta. «béuéftces industl'ieles, commerctaux» et 
extorsão contra estes ; sem SG lembrarem, de ceux des profissions liberal03. On peut 
entretanto, de que situações como aquella U. la rigueur se l'endre compte du :rovonu 
nã.o se salvam á custa. de impostos, mas a net ou de la valour .vónale d'une terra; 
aus1a de economias e de augmen'tC) na pro· ou peui fl•apper d'une . t~~oxo las va.Leurs 
ducçio. E, para mais aecentuar o contraa'e dites tuobili~res;c'oat-à.-di t·e,les dílférents 
ent1'6 as duas situações, ahl está o facto da. títres éml~ par le3 gra.ndós sociétés sous 
grande dlminukii.o na.s taxas de consumo, Ia. formo d'a.ctions, d'oblígatlons, ue bons, 
n<'o Inglaterra., como o tlm e pensamento da. de delég&tions ou aut1·ea. Cetto sorte 
r eforma de 1842 a.lli, em oppoliçio &a ta.cto d'impôt n'ost pa.s sana gmnd~ iaconvé· 
da .extraord.inaria. a.ggr~tvaçio, que ainda nieota; mais le législateur, qui a decidó 
subalste, dos imposwa de consumo entre nós. d'y recourir et l"adminiskateur• qui a 
Alli, um 1y3tema, testemunho da. sabedoria charge de l'appliquor, ne roncontt·e pas 
dos reformadores ; aqui, o mais gx·o~solro pour l'Maietta et la rocouvremeut de la 
empil'Ísmo: - nooos impostos, com violaçt!o la.xe bBa.ucoup d'obataolos . Il en ost dif· 
da lei fundam ental da R ermblica, e simuUa- féremmeot pour la plupart das béné-
neamente ~norme,.aggraoaçtlo nas tarcas de ficas des oommarçants «des iodustriels:. 
eMIUmo 1 et des bommes a.donnés aux profissions 

libérales: ces bénéfices sont ~res va.· 

(1) A's classes assim ricas e favorocidãs 
pelas dcsegualdades da tributa cio 6 que al· 
ludia Si r Robert Peel, da tribtma parlamcn· 
tar, com estas palavras, vertidaa para o 
CraJlCOI pelo mais illuatre doa seus biogra· 
phos:- cPeJlACZ·Y bien; ceei n'est pas une 
diftlGulté aceidontello: U 11 a, clans ~~ aulrel 
c1a11e1 àe la 1ociété, rles grands progrt& de 
juitsa11ce ct de bien-être, de prospdrild cl de 
richesse : au mmcu de ce1 progrds un ma' 
gratJe, efc, (GutzoT, &11\ Rorllll'l' PliiL, E'tuds 
d' HisfoirtJ Coralemporaine, Plf, 00, ParJ11 
~859.) 

Vel. V 

ria.bles et ditllciles á. constater saus une 
inquiaition des plue déplaisantes. 

«Auui eat on obligé do recourir il, des 
présomptions ou f~ des indicas qui ont le 
grand tor r. de n 'êtr·e qu'apro:dmative· 
meni exacts cn gém!l'nl et de se trouver 
fr~ua.mment fa.nti!s dana les cas pa,rti· 
cuhers. 

«Une qucstíon prélimlnairG clemil.nde ã 
étre résolue. Est·il justo, est-il utUe de 
meUre une ta.xe spéoia.le ~u1· la pratique 
o 11 sur loll g~ins de l'industrle, t1u com· 
morou ot do1 protosstous liWrales ' 

n 
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Ce sera juste, en effet, si r-on établit 
1m impôt sur toas les reveuus sans e:x.-
ception. -

Dans les pa.ys oú existe l'income-tax, 
il est -Bvident que les I'evenus indus
.triels, commerciaux, profes.üonels n'ont 
pas .droit 11 une compléte exemption. 
Its ne pourraient prétendre qu'à ur1e cer
taine réduction dH taux ltabilttel de t'«in
come-tax»,pa1·ce que les bdnéfines p~·ofission
nels, indush·iels. comrnerciaux sont essen· 
tiellemettt viagers, qu'Us sont en . outre 
aleatoires. et qu'a ce double titt·e ils me
ritent plHs de bienveillance et de rnena-

. gements que les 1·e1>enus pdrpeluels et fi:ces, 
provénant simplement de l'intérêt des ca· 
pitaux. 

·na.ns les pays, corume la Franca, oú 
la gén~ralité des revonus n'e;:t as~ujettie 
á a.ucune taxe directe espéciale, it est 
i·ncontestable qu'wn i1npôt parliculier st~1' 
lés benéfices eles iml!tst?·iels, eles oommer
çants et de ceux qui suivent les professions 
Ziberales, n'a a.ucune raisons d'êt1·e et ne 
peut s'expliquer que par . le brutal in
térêt du fisc. . . Da.~s ces conditions, 
un ~mpót spécial Stil' les bênéfices com
mercia.ux, inttustt•iels ou profesaionnels 
conduit à cette singuliere auoma.lie que 
las capitalistas actifs ot ontrepren;tms 
sont l'objet de la t•echerche particuliêre 
du ftsc, tandis que los ca.pitalistes pas
sifs, ou du moins une grande partia de 
ceux-ci. nobamment eeux qui prêtent 
leur argent sur hypothêque ou en obli
ga.tions autras que cones que l'on com
prend parmi les valeurs mulJilicres. se 
tt•ouvent indemmes : H y a donc une 
sorte de privilége aux profit da l'oisi vité. 
(LERoY-BEAULIEU, Trate. da la Science 
des Fi11attces, 'vol. Jo, pag. 393- 395, 
Paris, 1892) ». . . 

bepqis desta luminosa lição· do eminente 
economistas ft·ancez, como não condemnat• 
8SS8S ·lds inconstJ.tucionaes que Vl.eram, 
entr{útós, ·tribut~r unicamente a socledade 
a.non~1Da..'deixando, iilcolume o capital appli
cado ~ oti.trós ~ns, iseirta. do imposto a pro
p~ia. commandita por acções, e por esta 
fórma. só onera.ndo com a nova tribut.ação 
iildustrias já tributadas não só pelos Estados 
como a.té ·pelos Municipios ~ Ana.rchizar não 
é legislar. 

O processo ao serviço deste grande abuso 
não podia; ser mais simples, nem da mais 
fact~ execução, desde que consistiu om méra 
ni'uda.nça. na denominac;ão do imposto auto
riza.uo pela. Constituic:;ão ; e, assim saodo, a. 
·que fica. réduzido o systarna const1tucioua.1 
diL divisão das . rendas en ~re a Ulliào o Es
tados, a que t-eduzfdas as gat•antias que este 

systema assegura. ao desenvolvimento das 
industrias pelos diversos Estados da Re
publica ~ 

]t'óra da associação anôbyma, a maior 
ala:yanca do progt•esso industrial nas socie
da.Jes modernas, nào se cofuprehende como 
industrias deeerta importn.ncia possam ser 
exploradas; e o Jmposto impugnado não é 
sômente um attentauo contra a Constittüção 
-mtwitissimosjuizes, ma.s tamb•\m, como so 
.!8t.á vendo, o maior attetitttdo contra a ex
pansão e progressu da.s sociedades indus
&riaes por elle attingidas ! 

A primeira lei orçamenta.t>ia. da receita da 
Republica dizia a~~im: « •• • 1· 1(2% sobt•e os 
di viJendos dos bancos, companhias e sôcie· 
rlades . aoonymas», (Lei n. .<5, de 30 de de
zembro de 1901 ), dando a e.:lta. contl'itmição o 
nome de i?liposto ele. seUo. · . 

Esta. foi <~ pi:·imeil'a tentativa., meticulosa 
embora, como era natural, do g1·ande abuso 
o usurpação de podet•, quo a lei de 15 de de
zembro de 1897 Jeviá. lev·a1• a. e1fl3ito e as sub
sectnentes senccionar, solidarias . todas nu 
eno1•me attentado contra o systema constitu
cional. 

O Congresso Constituinte represe~tava, 
entretanto, um pa~sado recente. e bem viva 
m•a ainda na. memoria dus loghlado1·es a Im
pressão dos longos e calorosos debates aHi 
suscitados pela questão da diHcriminação tias 
rendas entre a União e Esta.dos, e por isso 
nada. admira o mallogro completo dessa 
pt•imeira tentativa. contra o systema da Con .. 
stituição o a autonomia financeira que este 
systema asseg111'a aos governos locaes. 

E~sll. lei não teve execuç;ã.o, no tocante ás 
industrias locaes, e as que a. ella se segulram 
immedia.tamente, as de 21 d.e novembro de 
1892, 30 de setemliro de 1893 e 24 de de
zembro de 1894, nenhum tl'ibuto lançaram 
s ,br·e taos industr1il.s, assim dispondo a. ul
tiait\ dessas leis-«Iniposto de sellu; deaccordo 
com as taxas estabelecida~ . pela lei de ao de 
duzemh1•o de 1891, elevado a 600 ré1s o sello 
tias procurações da proprio punho, quer as 
esm·iptas e assigna,las, quer a.s sómente a.ssi• 
go.ada's; elevado a 1$ o sell•J de cada despa~ho 
de importação; excluído o sello sobre bilhetes 
do luterias e sobi·e dividendos de bancos, 
có.nip tnhias e sociedades anonymas com sêde 
nos Estados» ( art. 1 o). 

Nem de v la ser por outra fórma.. O cri ter lo 
da discriminação fiscal entre os dons govet•
nos, no systema da. Cons&ituiçã.o, consiste, 
como as appelladas já o demonstrn.ratn, no 
objecto do iinposto, na. cou.:;a sobre quo este 
incide directa.mente, seja qual fot'OS:ia COUS!t, 
seja qual for a dónoniin .. ~ção dada. ao imposto; 
e, pois, não lmveria. como jusGiftcar-so, pela 
denominação do impo·sto de sello,uma. tribu
tação fedQt•al que só remthia solJre indu.'3trias 
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-locaos, mataria só tributavel pelos Estados, 
em execução do disposto ~no art. 9°, n. 4, da. 
Constituição. O bom senso e a boa fé preva
lecer ; ~m dessa. vez. 

Accresce que, no imposto do sello, este não 
pass!1 de um sig-nal externo,pslo ctual se com
prova o facto do paga.rnento do imposto ou, 
melhor dizendo, da. taxa. quo tem est[l, deno
minação; o seHo, portanto, não é o objectõ 
da ta.x(tçã.o, t<txação que, na. hypotbese, inci
dia exclusivamente e directamente sobre as 
sociedades anonymas do pa.iz. 

« Le timbre est une empi'eint imp1·imee 
par l'état et-apposée sur le pipiee des· 
tinê à certains actes et .à certains 
écrits. (VIGNES, Obr·. cit., vol. 1°, 
pag. 414.) · 

E eis por que a. Íllcoustít.uoion:J.l tl'iuut:..~.. 
ção, ooutL•a a qual as a.ppelladas estão l'ecla .. 
mando, nã.o mais se mascarou com a. artiíi
oiosa. denominação da. taxa do sello ; e, 
quando mais ta1•de teve do proJuzü• seus 
nefastos effeicos, apresentou-se ft•ancamente, 
sem subterfugios e sem amhages, qual ê na. 
essencia. e na fô1·ma-um. imposto federal 
sobre industrias, alcançando todas as i.ndtM
h·ias oom sJde nos Estados federados, .Incon· 
sti tucion.alida.do manifel'lta I 

O ELEMENTO HISTORICO - DA CONSTITUIÇÃO E 
OS - PREOEDENTI!lil DAS LEGISLATURAS ORDI
NARIAS 

1·enda do capital e sobre as outras rendas 
pessoaes ou indust;·iaes, exceptuados, quanto 
ao capital, os titulos de di-vida federal ou 
de institt,ições màntidas pela União, e, quanto 
á 1·enda pessoal, as pensões e os vencimentos 
pagos·-1Jetos cofres destas». (Annaes de 1890, 
vol. 1 ", pag. 322.) -

E 1Jr~sta. le l' os -tm•mos da emenda não 
approvarla, para se chegar ao conhecimento 
immediato de que o imposto a que se referia 
a emenda ttpprovada era. um verdadeiro im
posto sobre renda, da competencia exclusiva. 
J.os governos locaes. 

Recorrendo-se, por, outl·o lí1do, ao parecer 
da Commissão dos VinLe e Um, encarregada. 
tle estudar o projecto constitucional, nesse 
parecer eucontra.-se assim afflrmado o ca1·a.~ 
cteristico de impostos certos, predetermina
dos polo seu objecto, como o c1•itel'io consti· 
tucional da competencia tributaria dos dous 
govoPnos : «Fomm objecto de 'longa dis
cussão, diz o pa.r·ecm•, os artigos da. Consti~ 
tuiçã') relativos á discriminação das rendas 
proveniente~ d.t impostos. Ao systoma ahi 
adaptado, que consiste em dar à Unii'lo e aos 
ltstados competenc·~a ewclusiua para tributa· 
1·em determinadas fontes de receita, e cumu
htiva. paru. tributarem outras. se cantrapoz 
o da completa e absoluta. discriminação das 
matar tas liributaria.s por parte da · União, 
cvnsiderandu-sA todas as mais da competen
cia dos Estados. A maioria da. commissão, 
porém, attendendo que, dada a eventuali
daLie de desPquilibrio no orçamento federal, 

O elemento historie) da. Constituição coa· teria a União de recorrer a quotas reparti
firma. plenarnenbe o conceito de ser o tributo du,s entre o.:> Estados, o que pol-a.-hia. na. de
em questão ur:g. pcrfoito impost·J sobre in- pondencia destes o poderia. crear-lha sérios 
dustria.s e profissões, como tal da competen- embaraços, em cond1ções excepcionaes, como 
cia privativa dos gov@t·nos loca.es ; e, a.ccor- em caso de guerra. ou de calamidarle publica, 
des com esta intelligeucia, foram todos os resolveu manter as disposições da Constitui
precedentes · do Legislativo ordinaPio da · çã.o, etc ... (AnHaes de 1890, vol. 1° pag. 79.) 
União. no período que decÇ)rreu entra a. . E outra cousa não pret 1ndem as Appella.da~ 
inexecução da lei de 30 de dezembro de 1891 ' quando pretendem a inconstitucionalidade 
e a lei or~a.mentaria. que, em 1897, ampliou de um imposto, _ que foi contemplado pela 
o imposto fodel'al ás industrias situadas nos Constituiçãõ entre as fontes de 1·eceita por 
Estados federa.es. · ella outhorgadas á competenoia tributaria. 

No projecto de Constituição mandado ela· priuati-va do~ Estados. 
bora.r pelo Governu PL·ovisorio. o por este Si do período constituinte se passar ao das 
apresenta.do ao Congresso Constituinte, não legislaturas ordinarias. qua se succederam 
figurava uu1 imposto especial incidindo S\Jbre até 1897. ahi se encon'tt•a.râ, por fórma ainda. 
industrias a profissões,. e o que ficou coa- mais díreotamente accontuada., a contlrma-
telllPla,lo com este nome no .instrumento ção que ministt•a. para o caso, como se a.caba. 
constitucional rosultou de uma. emenda ao de ver, o elemento histo1•ico da Constituição 
a~t. so daqueUe projecto, l'edigida nestes de 24.de fevereil•o. 
termos:-<~4° -sobre indHst?·ias e profissões~. E como, no tocante a este ponto, nada se 
emenda apresentada pelo congressista Lauro poderia accrescentar ao que com o maior 
Sodré. escrupulo e competencia. já fui dito pelo n-

Essa em onda foi approvada sem discussão; lustrado advogado ( ·) das Appelladas, na 1a. 
mas, po1• virtude da sua approvo.cão, deixou e 2a insta.ncia., ao digno ~olllega pedimos ve
de_. ser app1•ova.da. outra, considerada preju
dicá.d~, em grande parte, pela primeira, e 
que dizia as.sim: «Aocrescente-se: Sobre a 

(•) O D1·. Manoel Lui·z do Rego, advogadQ 
na capi-tal do Estado da BaMa, · 
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-nia para reproduzir aqui esta parte dos seus 
· luminosos trabalhos sobre o assumpto. 

«Tendo o governo gera.I; disseram já as 
Appelladas, pelo seu advogado, necessidade 
de novos meios para fazer face ás rlespc{zas 
crescentes do Im:perio, pois de lO. 787: 183$ 
que eram em 1832, ar~. 3° da lei de 24 de 
outubro, já elevavam-se, em 1859, á rospei
tave1 somma de 40.097:780$04U, como se vê 
(lO art. 1° da lei n. 1,0,11," de 14 de setem· 
hro, mandando continuu.r em Ylgor n. de 
n. 939, de 26 de setembro de 1857, autori
zou a Assembléa geral, no§ 10 do art. 11 da 
lei n. 114, de 27 de setemln·o de 1860, cre~u· 
.um imposto quo «a'Jrangessc todas a~ ·in
dustrias e 1JI~of2ssões que fo ssem, exercidas nas 
d-i{fe1·entes cidades e villas do lmperio, com 
efl;cepçc7o sà·menle dc!s que, pela natw·e.za pti· 
·vitegiada das -respectivas (uncções, ou pda 
·teconlwcida insuffidencia e pemtria dos re
cursos, não o de·ve1·em ou nâ'o tnulel·em sup· 
portar. 

Apezar do imposto que grava. os rendi· 
mantos das industt'ias e profissões ser em 
pl'incipio funriado , na mais perfeita justiça, 

. pois injustificavel seria que a l'lqueza. indus
_-trial e cornmet•ciül fugisse <L obrigação dos 
tributost emqua.nto a l'ique.za. territorial ·e 
predial lhe ê dura.mente sujeita, (AMARO 
CAVALCANTI, obr. cit.) tal 1iJi a celeuma 
lev,•ntada contra essa autorizaçflO, refere 
o D1•. Andt•ade Pinto, quo foi ella revogada. 
pela Resolução n. l.l49t do 21 do setembro 
de 1861, art. 1o, § }o. 

E justa foi a re'acção, pois aHi se estabele· 
cera c1ue a. taxa variavel sel'la. a.t~ 10 °/o, 
quando se dêssc ao mesmo tempo o paga· 
manto da fixa e ele 20 o (o, no caso contrario. 

Em circmnstancias mais adequadas, con· 
-tintía o D1'. Andrade Pinto, á. reforma dos 
jmpostos, a Lei n. 1.507, de 26 de setembro 
de 1867, no art. U, autorizou o Governo a 
alterar o systemo. das arrecadações do im· 
].Josto sobre as industrias e profissões, su'D
stituindo-o por um imposto que seja dcviJ.o 
].Jor toda a pessoa, na.cional ou estrangeira, 
que exerça. no }mperio qualqum• industria 
ou p1•ofiss~ot a1•te ou officio,nao comprehen
didas nas isenções estabelecidas pot• lei. Este 

, imposto, com a denominação de industrias e 
ppotlssões, voiu substituir os creados pelo 
alvará do 20 de outubro de 1812, § 2° sobre 

. loj!J., armazem ou .sobrado que vendesse, pór 
a~acado ou a varejo, qualqum• qualidade de 

.. · fazenda., molhados, louça, etc.; pato§ 2° do 
- ~wt. 51 .da_ Lei de 15 de novembro de 1831 

sobro casa de leilões c de moda.st alterado, 
n,a . primeira parte,· pelo § 1° do a.l't. 30 da 
lei n .• 58; de 8 de outubro de 1833, o ampli· 
ado pelo§ 4° do art. 9° da· Lei n. 70t de 20 
de outubro de 1836, pelo art. li) da Lein. 60 
de 20 de outubro ·de 1838, · elev-ados pelos 

al'ts. 10, 17, 18, 20 e 21 da Lei n. 317, de 
21 de outubro- de 1843, ampliados pelo§ 65 
do art. 9o da Lei n. 369, do 18 de setembro 
de 1845, mandado uniformizar pelos arts. ll 
§ 3o das Leis ns. 884t de l de outubro ue 
1856 e 33 da. de n. 930 de 26 de setemb1•o de 
1857. 

O impasto . de industrias e profissões, como 
se lê no_segundo período . do citado art. 11, 
da. lei 1867, se compunha do taxas fixas e 
quotas proporcionaes. 

E', pois, desde 26 de setembro de 1867, ·lei 
n. •1.507, que, sob. a denominação de profissão, 
as sociedades anonymas começaram a pagar 
imposto na razão do um e meio por cento dos 
beneficios qtte distribuíssem anm~alm.ente aos 
accioni sws. 

Expedido o regulamento p<t,L'a al'recadação 
do imposto denominado indust-rias e p)·ofissões, 
Cl'eado por ossa lei, o que íoi feito com o 
decreto n. 4.346, de 23 de março de 1869, 
nelle se lê, na ultima parte do art. 2°, 
«que as sociedades anonymas ou companhias 
fJCI-garao o imposto (de industrias c p1•ofissões) 
na 1'Wião ele 1.{1n e meio po1· cénto dos bene· 
ficios · d·ish'ibuidos ·aos accio1tistas no exercicia 
anterior aa do lctnçamento». 

Usando da autorização conferida paio § 10 
do al't. 11, da lei n. 2.348t de 25 de se· 
t~mbro de 1873, baixou o Governo, com o 
decreto n. 5.590, de 15 de julho de 1874, 
novo Regulamento para arr·ecadação do im
posto de industrias e profissõest lendo•se no 
pcmultim.:> pel'iO<lo do art. 2° que- asso· 
ciedades anonymas ficavmn sujeittts ao imposto 
de um. e meio tJO>' cento dos clividendos cUs· 
11·ib-uitlos tws accior1istás no exercicio anterior 
ao da lançamento, ou, si não houver dividendo, 
ds ta{)Jas corresponc?entes ds industrias que 
exercerem - e nas ad vertencias ·das tabellas 
A, B, C e D o segúiatJ: «pagam as taxas destas 
tabeUas as sociedades a-nonymas quando . não 
estiuerem sujeitas às de um e meio 110r 
cento ». · 

Os decrotos ns. 6. J 55, do 24 <I e marco do 
1876, e 6. 980, de 20 de junho de 1878, refe
rentes a este imposto, expedido o primeiro 
em vil•tude do di::~posto no n. 2 do art. 11, 
lei n. 2.670, de 20 de outubro · de 1875 e o 
segundo em satisfação á autoriz11ção contída 
no.n. l do art. 12, da. de n. 2.692, de20 
de outubro de 1877. em nada alteram as 
disposicões anterioJ'OE! sobre o impQsto de 
industrias e profissões a que estavam· sujei
tas as sociedades anonyma.s, que1• sobre a 
taxa proporcional quo recahia nos beneficios 
distribuídos aus accionis~as, quer na fixa, 
quando não repartissem lucros. 

Ern 22 de fevereiro de 1888 e com o decreto 
n. 9.870, exp-edido em virtude da. ' autorl· 
zação conferida pelos §§ · 3o e 4o do art. go 
da lei n; 3.313, de 16 de outub1•o de 1"886, 
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baixou o Govorno Imper·iol novo Regula.- brado sobre o:) distribuido3 por aqunlles 'que 
mento, nltimo da . Monat•chia, JW1-rr. m·ref.'a- tinhatn sf:!!le nesíciJ. 
daçl1o rlo imposto de indugfi·ias L~ Jli'Ofls .':ljes Pda. l1Ji u. 126 a, (lo 2Lde noyemhro dt1 
inscrevendu no § 1° do al'L 1° dolle qu:) 1892 c [Ünch sobre n, rnlJeica-Interior"-reGla
<w.<; companhias ou. ~~ocieclades anonym.r!s ::ii:o lJnlccou-sc o antigo molo de cohralll{tt de im- 
sujeitas ao imposto de tun e me·io JlOJ' cento posto qnc tinha a. d.ouomina{,'ã.O do idnst.eins 
dos dividendos d·ist1·ibuido:~ aos acciimislus no e profissões ; elev:wdo-o, mandou, pOl'l~m. o 
imno social ante1'io1· ao m.~.:: em que se e!fe- legislador quo fossmn a.T'reca.clados os dons o 
ctuar o lançamento, ou si nt.7o ll01tVe1· di vi- meio por cento solwe os cUviclenclos dos ti· 
denclo, ds taxas co1Tesponclentes á.~ in(htstriw tutos das companhias ou, sociedades anoHymas 
qüe exercerem>>. con tinua,ndo nas aclvertencias que tinhfon sede no D·i.s1·r·ic!o Fedm·al, reco
ãs tabellas A, B, C, De E o mesmo que nos nhoccndo chm,~mentc desta sorte -a impost<i· 
anteriores reguln.ment~~s «pagam o.s taxas bilida.dc de ultrapassar dalli o poder d.e tri· 
rleslas tabellas as companhias 01-t sociedrules butar tacs rendimentos. 
anonyma::; quando n!'io e.'lt-i~e?·em s-t~jeitw~ á rle Muüanuo üe collocaçã.o, pois na lei n. 126, 
um e meio JW?' cento sobre os divideí1dos>>, a, occupava esse imposto o penultimô logar 

Durante 0 antigo regimen pm~tenceram ao na cibda. · rnbrica, passou a ·ter o segundo 
Governo Central os impostos de industl'ias e da-Interiol'--na.lci n.l9l a, de 30 de se
profissões, e tendo a commissã.o encarregada tomln·o do 1893, sendo a. disposição cópia fiel 
do rever o classifical' n.s rend:.ts gcraes, pro· e exa.et:1 da anterior. 
Vl·nciaos e m11n1·c1·pa.es, em .1883, proJJosto a Pl'OCi:'anclo dessa. fun te ma.io1• contribuição, 

- f,Ji elevado o imposto para tres e meio por 
transferencia deste imposto pa1•a :t oconomia cento, polo n. 1 l do aet. 1 o da lei 11 • 265 de 
provincial, essa partilha só foi feita pela · 24 do dezembro (lo 1894, rccab.indo elte, como 
Constituição de 24 d:) fevel•eh·o. (VEIGA nas antsriores disposições orçamentarias,_ 
FILHO, Ob1· • cit ·' pag · 88 ·) sob1·e os d·iviclendos elos titutos das sociedades 

De facto, pelo n. 4 do al't. 9° da Consti 
tuição Federal é que passou a ser da exclu- anonymo.s m.t com1wnhias com sáde no Dis· 

t?··icto Feclm·al. 
siva competencia. dos Estados o imposto de Não dueou mais que 0 tempo necessario 
indust1•ias e profissões, ficando livre a estes para a vigencia d.as leis Ol'Ç ~nnentarias a ele
cobrarem taxa.s fixas ou proporcionaos que vação acima apontada., pois, no 11 • 30 do 
recaiam dh•ectamento sobre a industria ou art. 1o da lei n. 359, do 30 de dezembro do 
profissão ou sob1•o os rendimentos dellas. 1895, foi restabelecidn. a an~iga contribuicão 

Ora, sendo o imposto sob1•e os beneficios, de dois e meio por cento, quo devia ser ar.; 
lucros, dividendos ou que melhor nome se l'ecadada nã.o só sobte os cliviclenclos dos titu. · 
queira dal', das companhia.s ou sociedades los das companMas ot.t sociedades anonym.a.~ 
anonyma.s, conhecido no Brazil desde 1R67, nacionaes e est1·angeiras com sdde no District·o 
pela denominação de imposto de industria.~ e Fedm·al, como elas est?·angei?·rts com .~dde 110.~ 
profissões, e, tendo passado este para. os Es- Estados. 
ta.dos, é claro qne nas ch•cnmscripçõos t.el'l'i· Retlectindo melhor, o legi.::;la.dor de 18ÇI5, o 
toriaes delles a. União não púde tributa!', G, como meio de r-ep :~rat• a 'inva.~ã.o do estn.tuido 
seja de que fórma fôr e com a designação no n. 4, do art. H., da. Constituição Fmteral, 
que a astucia. ari•ecadadora. invonte, repBte supp1•imiu poln. lei n. 4~8, de 10 de sctembl'o 
os rendimentos, beneficios ou lneros dos ti- desse anno, n. 39 do n.rt. 1°, e final da dis· 
tolos ou dividendos distribUídos aos accio- posição da lei n. 359 acima citada man
nista.s das sociedades ou companhias nos tendo, porém, imposto de dous pot' conto 
Estados, E durante longos annos toi esta. a sob?·e os cU"'idendos dos títulos das com11anhias 
verdade reconhecida pela União, que na. de- ou sociedades mwnymas co111- sede no JJistricto 
cretação do imposto sobro os di v'idendos dis- Federal. · 
tribuidos aos accionistas, ou dos tttulos das Infel.izmento, porém, não logrou a tran
compa.nhias· ou sociedades anonymas, fazia quillda.de desejada aqueHe importuno (lispo· 
rccabil' sómente sobre as que tivessem séde sitivo conf:\t.itucional, porquanto no n. 40 do · 
no Di.st.ricto Federal, como vae demonstrar art. 1° da lei n. 489, 'dé 15 de dezemb1•o do 
com o his:orico que passa a fazer. · 1897, se lê: «imposto de dous e meio por 

No :primeiro orçamento da Republica. Bra- cento sobl'e Lliv:deHdos dos titulas das compa· 
ziloira, Lei n. 25 de 30 de dezembr•o de 1891, nhias ou sociedades anonymas com sede no 
e sob a rubrica.-Interior-decretou o legis· Dist1·ivtoFede;·al e nos Estados», e, parani.aiol' 
lado1•, a titulo de sello, um e meio por cento segurança ou como meio do satisfazer-se a 
sobre og dividenclos elos bancos, companhias quem tanto pedi·•a essa igualdade, accrescen· 
e sociedades anonymas, e, apeza.r de não h.a.- tado foi no art. 4°--quc é extensivo ás so. 
ver distincção entre os da Capital Federal e ciedades anonymas e companhias com stíde 
.os dos Estados, não lhe con~t& fosse elle co· nos E~ta(los o impost~? do 1lous e ·meio por 
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cento sobre dividendos dos títulos das com- Organi?ado o respectivo t>r<;amento, foi 
pa.nhias e sociedades anonymas com séde na r~te, lle accordo cvm o disposto no art. 3• do 
C(l.Pltal Federal. decreto n; 218, do 25 d a fa ve1•eir o .de IB90, 

Foi a título de igualdade, rezam os lln1wes, submettido fi ~preciação do Governo PrClvi· 
que se violou, em 1897, a Constituição Fe- .wrio, que deu, pouco depois, a sua ap:pro· 
dera.!, quando desigualdade dC"ve-se chamar, vaç:i\o, pelo decreto n. 583, de 23 de junho. 
porquo esqueceu-re a. illnstl'o dcptltaçã.o <lo Neste decreto se depm•a, Cuzendopffi' to da. 
Distrido Federal que e>S sociedu.d~s a.nuny- receita da Municip.:llidade úa Capital Fe
mason companhias com sédo nos Estados deral, o imposto de fndulri as .e profissões 
pas$ariam a pHgar o imposto à.o-dous e meio (n. 29, do <:~rt . 1• ) o mais a seguinte elplica· 
por cento 11 União, igual em qu<lntid>.\de a.o ção sobre a cobrança delle, da.s sociedades 
Estado, e mais um por cento ao município, anonyma.s «o imposto estatuído sob..-e os di vi
como acontece entre nós, ao :passo que as d<l dendos dos oar.cos , companhias B sociedades 
Capital Federal estavam apenas sujeitM n, an onymas, com sede na cidade do Rio de Ja
dous e meio por cento exclusivamente ! ! ,-,~,,-o, serli cobra,Jo po>· trime.1tre, semestt·e oH 

No n. 40 do art. 1 • da lei n. 559, de 31 de armo, 4 JlY01Jorç•7o que t o1·em os dir;irlen dos 
dezembro de 1898, mproduziu-se o· dispositivo distribuillos pelos accionbtn.s.» {N. 4 da.s 
do orçamento a.JJtcriot•, tl;•udo-se o mesmo dispo~ições gera.es. ) 
nos ns. 38.dos arts. 1° da fel n. 6!0, de 14 Cúm :1 C•>nstil,uição Fedor:tl foi o terJ'ito · 
de novembro do 1899. c 37, de 1 da lei rio da Republica. di viJido em Estados fol'
n. 741, de 26 de dezembro de 1900. fiados pobs u.nt1gas pNvincia.s, passando o 

Para a. arrecadacão do imposto ~obre ui vi- Município Neutro a constituir o Dis&ricto 
dendo dos títulos das sociedades anonyrnas Fedel'al (art. 2°); e, como tivesse sido votada 
e compa.nbias, baixou o Governo Federal, só a !tli dando organiz>~ cão a este, t eve o Go
no anno de 1897, dous regubmentos, o pri- ver no necessi<Ltde de approvar o orçamento 
meiro acompanhando o deet·eto n. 2.559, de feito pelo Conselho para o exorcicio do 1891, 
22 de julho e outro, o de n. 275, úe 22 de de- baixando 1nra is~o o decreto n .388, de 13 de 
2embro, sendo aquellc em quasi tudo igual a junho desse anno, onde está no n. 28 do 
este e ambos inspira.dos no regnhmeoto de art. 1•, fazendo parte da 1·ecelta, o imposto 
22 de fevereiro ne 1888, ao qual 1'az(lm iJ lé de, i rzdustrias e proflsseõs . 
referendas. como V. Ex. verá do n. l do Mais tarde e pelo decreto n . 699, do 24 de 
a:rt. !• e, finalmente, o quo baixou com o dezr.mbro de 1891 , teve o Governo de proro
deoreto n. 2. 792, de 11 de janeiro de 1898, gar o mesmo o1·çamento pa~a o exercício de 
para. a arreaadação do imposto de índus!rias \892. 
e profissões. Em vigor a. lei n . 85, do 20 de setembro 

E' admirava!, sm•proltondento, oxtraordi' de 1892, organização municipal de. Dis .. rieto 
narla. Exm, Sr. Dr. ,juiz f ;Jderal, a iosis· Federal, que permittia pelv art. 2o·ao Oon• 
tonein. do GoYel'no da. Republicn, qu11-renrlo solha Mnnicipul, a!Bm üas õD.llas cuj!L arro· 
ostendet• a.os Estados nm impo~l:o qne jliiDILiS cr.dn.ção competia {~ municip~li da.cle , pola. l o
lho pertenceu, nem pódr, prwtoncet•, o arro · gislar;ão nntm•ior, àec>'e!ar todos os imposlo$ 
cadn.Mm outros unicamente pa!'a auxililll' que nao [os.qem rla primiti11a compotoc1tia da 
as despezas com Eerviços e;,;clusil'o~ da Mu- Unido, M, do acc~n·do com ellc, inscripto no 
·nicipalidade do Districto Fellet'il.l,queehamou n. B2 do at·t. 4.• Llo deereto do prefeito do 
a si e que até agot•a que1• eustoDr. Dístricto Federal, n. 62, de 23 de dezembro 

A'· Munícípalída.de d.o Dístricto Federal in· de 1893, orcamento do Dbtricto Federal , 
cumbe salil.sfazer ás despezas com aerviçOs, como fazendo payte da sua receita a impa.qto 
entre outros da justiça. policia e corpo de de industrias e profissões. 
bombeiros, e, no entretanto, são elles feitos o m•çamento do anuo seguinte foi o mes
unieamente pelll. União. que para. isto arre- mo, urna vez que o :prefeito, usando da. fa

. cada impostos do indust1·ias e profissões, cuidada conrerida pelo art. 19 da. lei n. 35 
trammissão de pl'o:priedade e pennas de agua citadn, pt•orogou-o coro o decreto n. 11, de 
no Distriilto Federa.!. · 1 d·.l janeiro de l 894. 
, Dissolvida a Illustri:;síma Camara Muni; · Não parece que o imposto ,;e industrias e 

' cipal da. Capital Federal dos Estados Unidos profissões e outros pel't,encenies á munícipll.
do Brazil, p<>r deereto do Gúverno Provisorio lida.de do Distrícto Ferlera.l sejam arrecad<l.· 
n ·. 50 A, dr~ 7 de dezembro de 1889, pas.sou o dos pela. União com agrado do OoDselho Mu
poder municipal dalli a. ser exercido por um nicipa.l, porquanto lê-se nos ar ts. 3• do de
Cons&lho de Intendencia, · eomposto de sote ereto n. 202. de 11 de novembro de 1895, or
memhros, sob a presidencia tle um delles, e. camento du DLstricto Fede1•al para. 1896, pr~ 
todos do nomeação deste goveroo, ineum-~ J'ogado para. o oxercicio de l8V7 por decreto 
bindo-lb.e certos serviço.s, para. o que podia do prefeito n. 48, de 31 de dezembro de 
_orçar e arreoada.r a receita precisa. 1896; n. 494, de 26 de dezembro de 1897; 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 251051201 5 13:41 . Página 52 de 71 

SESSÃO EM 26 DE SE'f!:i\fBRO DE f 904 583 

orçamento para 1896; n. 658, de 4 de ,ia- 1899, de igual modo que as outras leis; e , 
ne~ro de 1889, orçamento para. este exercido. finalmente, no art. 28 da. lei n. 741, de 1900, 
e p1•orogado para o seguinte :por decreto <lo cornos nas demais. · 
t:n•ofeito n. 187, d~ 30 de dezembro de l89q, Do iJ.u.e acima fica. dito, resu.lta cla.rament~, 
os impostos ... s~ra.o cobrttdos sa:zuudo a~ leiS que o tmposto sobre os dividendos dqs tl
t'oderaes que regem taes ma terias e bem tu los· ou di viden~os distribuidos a.oi'l a.ccio
as~im os impostos de industri:ts e pl'oftssões,. Distas existe no Bl'a.zil desde 1867, deoomi
t ra.osmissão de prop-ríadado o pennas de na. v a -se do indn~trias e profissões e :pertence 
a.>.rua, logo que passarem da. União pat•a a da Ca.p.i!;al Federa.! á municipalidade e, fóra. 
mu.oicipali<hde do Distrrcto Federal. . dabla, aos Estados.» 

Para melhora.r a.ssignala.r que o imposto que -
se pretende cobrar dos snpplican~cs é o per· CONCLUS:\.0 
toncente á. rnunici pa.Hdarta de Dístricto Fc· 
rleral,julga convenientcdeclal'al' que as socie· 
dades ano!lymas . ou oompar~hia$ pagavam a 
c;sta o imposto àe induslrias a )wofisslJes,JWO· 
p orcionalltOs di'IJidendos distrihuidos aos ac
cionislas, ·e que sómen&e pelo art. 17 do 
c itado decreto do governo municipal n . 202, 
de 1895, é que foi altel'a.do esSE~ modo de 
cub~a.nça., urna vez q11e a Uniã.o já o arre-
cada.Vrl. · 

Resa o a1•t . 17 de.;tc decreto-« o imposto 
sobre companhias ou sociedades ltnonymas q•;c 
n liO estejam em Uquídap<tO forçad" scnl co· 
brado de crccordo com. a labella anrzexa.flcando 
'Y'<JVOgadO O SOUI'e di1lidMdos. » 

Não póde h1LVBl' a menor d11Vida. solwe o 
que ahl. fi<Jn. ditn, nem a União pOda negar, 
porquantudispvz-so no art. 4• da lei n. 25, 
de lS9! --.YO Poder Ellccn,ivo cnntinun.rá a 
ar1•eoa!lar, nos Estado~ ainda. não organizados 
o atl! que so ol•gaoizem, os impostos que, em 
vir~ude da. disposição coastituoional, lhcssi'i.o 
trananll'idos, pl'ocedendo do mesmo modo em 
rolaçiio ao otstt·loto Federa.!; no ll.l' t , 4• da 
lot n, t·:6 :\., do 1902-«contlnt'tt~. em vigor o 
;~rt .. 4'• d;~ lni n . . 2:3, 1lo :10 de dtlZOmbro tle 
1801, att~ lleflni Uvanrgau í1.n.~'i.o fio f.orlo~ os 
l~stados dn. União o do Dlstricto Foderah>: no 
:wt. <l•daloin. 101 A, dB-IBD:l-4pol'conta 
da al'reca.:iaç.'io dos impostos elo inclustrlas e 
profl~-sões o do transrnissilo de p1•opriedndo 
no Oistríoto Federal, serã.o / feitas todas as 
rlcspezas com n justiç~'t, policia o Mrpo de 
bombl~lros do mosmo districto, exonernda a 
muolcip:J.lida.rle de contrilmir paru e>;ta des
peza ) ; 110 art. 5• da loi n. 265, de 1894-« o 
GovQroo da União continuará a arreoad:i os 
impostos de tt•ansmhsão de propt•iedade ede 
industrla'! e profissões no Distrícto Fedor J,u 
para eom elles fazer fucê ás ·deapez(ls com os 
sorv:icos da municipalida.dc, aetualmentc a 
cargo da Uníã.o, o com a m<;tanc das dcspo· 
zas que por lei competem ll. municipaUdo.ile; 
no art. 13 drt lei n. 369, de 1895. maoduorlo 
vlgo1•ar as d1sposiçi,es das leis orÇamentarlns 
<mtel'!ores, q••e não vol'sarem soiJre a. fixação 
da receita e despeza ..• ; no art. 39 da. lei 
n. 423, de 1896, o mesrno que essa anterior; 
no <ll't. 5• da lei n. 559, de 1898, conforme 
n.s lei1 j' citadas; no art. 12 da. lei o. 640, da 

Já não r esta. que dimr, rnarctissímos jnizes, 
em prol do direito da.~ Appell>ldas, dep"is 
•las duas luminos~ StJotcnças da. primeira. 
instanola. e dos pareceres que as saccionam. 
pa;receres. prot'edtioS por juriscunsuUoa do 
~a. bar e ;~ut:jridt\de da La.fa.yete, Ouro Preto 
e Fenel1·a Vianna.. · 

Com estes n.urei)S elomeutos da instl'ueção 
e os que lhes ajuntou a snperior compete!~· 
cia do advogado das Appelladas, a ma.tena. 
o>ta.r1a esgotada, aintla quando nã.o consis
tisse em simples questão de dit·eito, para. 
cuja. solução ponco mai~ em _preciso além 
de sã conscieoc;a, recte\ mtençllo o proposlto 
siocel'O de conhecer o proclama.1• a ver
dHde. 

Nii.o somos advogado cl:1s Appellada,s, e si 
dissemos pelo seu inconcussu direito o que, 
neste momol'ial, sei'Ve apenas do introducçlo 
d.s brilhao tos sen íen ças da. 1• instancia., isto 
Bo explict~ peh\ insistencia, sobremodo hrm
l'Osa. para. nós, do illllsh'ado advogado da.s 
A ppella<lus, que não q ui1; c.ttender·nos B.M 
succc.~'li v as escusf\.q com q ne, dura.n Le multo 
tompo, doclinttmos rlll ~~.Cocdev a.o seu genn
t•osr> convi to. 

Nosso modo elo so considora.r a quesLão o 
rcsolvcl·ll. jú. . o1•a conhecido pelo nosso pa • 
l'ilcer a rcspciw, c nesta se acham sumrna.
ria.dos, com ciToito, os elementos da. argu
mentação que agora. produzimos neste tt•a.· 
balbo,mcra repetição elo parceer. . 

Tr;rta-so de um imposto redcra.I sobre in· 
dustrlas Joct~.os explol'adns por . sociedades 
a.nonymas, com incidenaia. concretizada. nas 
t•endas índustl'ia.es ; do um imposto, poi.l, 
qne e, evidr:mtemeote, ioconstituciooal, em 
taco dos arts. 9, ng. 4 a 12 da Constituição 
d11. Republic~. 

Esta. ó Dos~a. c:;n vicçiio prod ucto de estudo 
consciencioso do caso concreto. Os logisle.do· 
l'os da U nlão a.s~im não teem pensado, entre
tanto ; mas, si a rnzão ostá do seu lado, ou 
si com os l'espoita.veil julgados da 1• insta.n
cia. o os pareceres quo as sustentam, dil-o·ha 
o Vfln(wn.ndo Su:premo 'I'ribuna.l Federal~ com 
o sabet• e justiça. que ct~.racte·f'iza.m suas de
cisões. E o.st.as palavras do DIOET serão a.s 
ultimas do nosso trabalho : c Tlus sy.ttem, 
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wl.-ich _nt;,,,cs ll: e .it!Clje.• !lw guardi(/11$ o{ tize 
·Cón.liituti?lt, Jll'avir{r.g the onty (~dequa!e sa{e
··(Juanl wldclt lw.~ "illte•·to !JsM tn vo~1tc_d a.fJa· 
inst w!Constitutio;•r<l lmos. (Ob:. Clt., pa.g . 
120.) . 

ttio· de J<LOc•ü·o, 25 <lc fovoreiro do 1003. -
A~rr·mr.or-JHO H. F r.RrR il Dl!l CA.RVAl,HO. · 

Sr . • :h-.vm1al ~Iiller -Sr. Pt·~si 
fb n te, o a.rt. i.?53 do regula.~noto tio c~erClto 
limi tou o p1·a.Z'J p:trc\ a. tnt\~rtcula._ dos offlci:l.~ 

· mt~ e~eolas; esse pra.zo est a. tot•mtnado e mut
t.os officiacs não puJe1'n.m utilizar-se ~la.s v~n

. tagcos tlessc artigo durante a. sua vlge~cla. 
Venho, portant .J, a.proscnt.'>.l' um Pl'OJOCto 

· ua;;:~t~- senLido, porque não vejo absoln~a.monto 
. vantagem alguma, nem _ffi'lSmO ~conoml~a. , 

em so a.charom ~;stcs oiUctaes som wstt•uc~, 
· c1uaildo nonhum~ f~ lta. f.1zom nos re.spacttves 
. COl'POS, · • 
· Mmi•lo 1L i\'los:t o mau pro,,ccto . 

Fica sob t•c a mo.n, a.tó uUorim• dolibet•a
çã.o, o sc~guintc 

I'ROJECTO 

O Congrosso Nacio.nal dect•cta : 
A~·t. l. • Emr1ua.nto nito fur root•ga.ulzooo 

o ensino mi!itll.l', é concedida m~tt•lculil. nas 
Escola Tacticas d<l Propu.ra;ot•los aos om.
ciaos qua o requororom, o:.:eoptua.ndo os que 
tenham sido desligados por faltas dlsolpll· 
naros. 

Art. 2,0 Rovogam-so ns disposloões om 
eontra.rlo. , 

&la. das sessão~ , 21} elo sotombro do 19..14. 
- Ju~enallff.illol', · 

O S1•, Barbol!l:t- Lima(-·) - .·NO 
ultima oess1o eu ostivo insct•ipto no expe
dientt>, pat·a dizer algnma.s p:1.h•n-as _aros
paito de fu.ctos_ que reputo u·n,orml~. e .. em 
qua ê protagonista. o h0nmdo ::>r. Mtmstro da. 
Fa7.0nlla. 

Niio mo coul)o a pt"lh\vra, em virtudo.do 
modo como so succcdera.m variiJS dignos cal
legas nesta, tt·ibuna, pa,ra o fim de tratarem 
de outí•os assumptos. 

Agora., cabe-me a palaVI•a em cinco ou dc7. 
minutos. · · 

Eu resumirei o mais que me for possível 
ns considerações quo tenho de fazer o. pro
posito dEMsOB fuc~s. syntnetizando·as n'um 
appello a.o digno leador da maioria . 

Quero _proporciona.r ao meu distincto a.migo 
ensejo p:~.ra. defender o h1nrado SI'. Ministro 
da Fazenda, explicando factos passa.dos na· 
sua a.dministi•açã.o c que autorídade3 insus
peitas,-do maior valor do que eu porven~ura. 
podot•i:l. ser. si acaso mo tivesse na. oont:l. 
de autoridade-, teom como altamente il'
r~gubret. 

0 SR. EoUARDa RAMOS - Mas V. Eit. 
nota quo o learler já. p1•otes~ou contra p pre· 
ceàente dessas interpellacões. . · 

o SR, BARilOSA. LtMA. - Nã:o protGsta.rá. 
talvez contra. esta., porque, raa.rmente, o 
Sr. Bulh!!es é uma especie de s. Sebastlil.o ; 
está crivado da ~antas settai qua jà ê cago 
do Sacerdos Magr~~o•s vir ern SO!,'OOl'ro de 
S. E:<. 

A Noticia da 22, em uma e3plrituosa O r• 
dem do d~a. que eu suppuz aié n.B.ilgnndn. 
J>O)o chlstoso Rutlufto Singn.put•a., diz que o 
Sr . Minl~tro da. Fa1..enda. concedeu irregu· 
larmonte isonQiio do diroltm do importa.oi() 

O liiia~. Vn.loliiJ ele Cn•tl'o -Sr. para. o l'I\3.torla.l destinado a concel'tos P.m 
Pt•eslrlentc, pa1•n. quo não so dlg:~. que a Com· uma galera; dê prop~iodrL•Io pa.rtioula.r, com 
mtssã.o de Instrocção o Ramlo Pn l>lica. ~m o nome ele Su_;,,na. 
intuitos protelltttor-ios r.m rslaç..'i.o ao proJO• Aqui estão l\S pala.vra .. <J tio Lllu.gtl'A chro-

. ct o do roeu hoora.dtJ oolleg;~ por Minas, o nista : 
Sr. Manoel Fulgeocio,' devo doola.t•:tr q11e c A Gania faz sontir quo se tratava. do 
ninguem mais do quo Commissà:o dGSeja. uma embat•caçiio partloula.I' . Aclla.,porr.n.nto, 
-ver o pronunci!lmtmto do. C:..ma.ra sobre que nada. justifica o nenhuma lel autorizava. 

, questão tão ~éria quo ontoodo dircota.mcnte o favor qu1 o Miuistario da. Fazenda resol
co_r _n ·!l o~gam_'za\'iiO do ensino secundario no von concedor. Es~a.pou a. penas ao brllhn._ nte 
no~so pa1z. ·. . jorn1tl quo u. g;\(oro. se chama.va Stuana e , · 

o pt•ojec~o do Sr. Manoel FulgoncJo abrtrtl talvez sobt•o o espírito elo Sr. Bulhões a 
margem para. tt discussã.o do a.ssumpl.o ; .e seducção de3se nomo feminino saja irre~h~ 
sl c!Ja·atnda não apresentou o seu pl.l.l' BMr, tl tivol.,. 
pot• _não tor tido tampo m:tterfa.l do . se Havord. quem diga. que ossa. razito não ê 
mumr, visto achar·se pt•es!3n oo Dll rounüio rlo ordem ioga.!. MM n. orJem legal <> pre .. 
•.I e~ttt\ Casa. J?:lm, acompa._nh_u.r · o trnbal~o ciaa.mente ~tqttella de qna mflnos cnto tliz o 
longo, laborioso o p3oOSISSlffiO dn. votaçao M lrilatro dn. Fazenda. . ~ 
<.la8 e1:ueo_das elo projecio ~o va.ce)nação , Não acredito nist(); acredito quo S. EK, 
Opportuna.)nente n Commlssao reumr-so-lta vivo mnlto dentro da. ordem legal , f~zendo 
pn.ra: a.pr,osentar o seu parecer. 1~' o quo me · · 
oonvlnha dc:cl~~orar p:wa esclo.l'iJOlmento dn. ·----
Ca.mara.. ( ' )Este d l ~ctmo _niio lo! revlll to ~lo or~or, 
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~xecuta.r a. lei em todri.S as· su ·.s miuuctost- · !Me outro c:l.So quo uil co o !!ta. aqui, consià 
-dn.dtos, em todM as suas iojuncçües, mesmo ·do Diar io O(ficia~. 
·o:<plicitas. Qs ,jorn-:tes teem noticl:do <1ue toem a.ppl.· 

O Su. CÚ,oe<~>: r:.A~ - V. Ex. ostá f<t~e nrlo rcciclo om Pet•n;trobocc} o outros E~tados 
ja~ti ç;:t :w Sr. Minhtt•o da FuzenJa.. oota.s de 5$00) [tlsiflcn•lus . 

O Sn.. B Al WOi!A. Lni,\ - P Jrfoi t.u.mente. 
Fa.ç.o uma. idéa.ü o S1•, MiÜiatro da. Fazenda, 
symbolizanclo a. figura. de um conducto1' que 
'tr az o rn·eak, á. meia. tl'a. v a , pat'a quo o c:.\rro 
não se despenhe , Neste ca.so, porém, parece 
que codeu um pouco. Ma.s aqui eséá. o oMm
plo citado pelo mesmo chronisia. que mostra. 
que s. Ex. conteve um pouco o carro, 
r1na.ndo negou isenção de direitos p:~.ra o ma· 
ter.•ia.l importado pela Prefeitm•a. e destinado 
aos mictol'ios quo ia.m ser installa1os em 
:va1•io~ loga.t•es desta. Capit.1.L 

I.og.> depois, porêm, cedeu um pouco. 
Não pos~o deixar de cha,maP em meu 

aoccort•o ·o testemunho do illustt•ado lea1.ler 
neste terceiN facto, de!\unciado pelo es· 
pirituoso esc1•ipt01'. Dias depois do Mi
niJ;~h•o icll' mnnd.n.do t:lxar á parte o que 
1'1'& do louça. Cl o que e1•a de fert•o, em 
summa., faze1• com que se cobra.ssa, o 

. mais qne era. possh•el da. Prefeitura., a 
· Ga;e!a tt•aosct•evia. a isenção de dit'3ito con· 

oedid,\ po•• s. Ex. o S1•, Ministt•o dt1. F~zenda 
ao material de abastecimento d'agua de uma. 
casa pa.riicubr E' verdade que lie trata.va. 
da. casa de um Doputado. Da. minha, nã.o 
foi. 

0 SR. ARl\OlELLAS GALVÃO E OUTROS Sns, 
. D&'PUTA.Dos- Nem da. minha. 

O Sa. M ...:oEJROs E ALnUQUERQu&-0 facto 
• legal; o que se oxtra.nba. é qun se tivosse 
tanto cnrlnbo pa.ra uma cn.s:t pn.rt.fculrtr n nii.o 
pa.ra sat•vlço8 publlcos. · 

9 Sa. C.u.oaF.R-A!I-l>:Xnr.tamonto. 
o sa. BA nnosA. I.mA.-Agor>a, o matorial 

des~inatio para. l'Apt\l'llr uma gaMra de pro
priedade particular ê lega.lf 

O SR.. CAr.ooERA.s-Fo1 oucta.menéa le1ga.l 
e V. Er. torá a..~ e:< plícn.cõo~. 

O 811.. BARBOSA LIMA-Mas para. quo nl o 
r l!qaereil ÍS.i O o pt'Opriota.rio da. gal~ra. n ro
qn3reu o Minis'ro l'OP••es~~nta.nte da Alie
manha r · 

O Sa. CAr.oMm~s-V. Flx. naturalmente 
snr:l. escla.rooi<lo sob :e o cMo. 

O Sn. BARPOBA LlMA.-1!: quan to " esta. 
qnestii.o dos miotorio.~. <le gul\ o material 
·tmporhrlo pela PrAfeitUl':t na.o pó<lo tor [$Cn· 
ção, ~ ontro caAo. 

Eu conf<HSn 11. minha tgnorancia. nosto 
assumpoo, p-w isto flz um a.pp11!Lo :~.o 
f,ead61·, 

V~l. V· 

O Di M io Offiçial do dia 13 publicou nmA. 
l'olação tios nomos de todos os ompPeg_:~o1tos 
do. Caixa. da. Aml)l'~iz:\çiio cne:l.l'rcga.dos de 
as3lgnar as notas elo nosso papol·mo\lda., di· 
zendo os numel'OS, segundo os quaes· elevo 
esta.r contidfl. a. nssign::~.tura ·do funeeionario 
Fula.no-, funccionar io Cicl'JDO. 

DJ modo qns antigamente, apanhada. uma. 
nota. .t'a.l~a. um dos meios da verificar ·si o 
era., era. cot:•ja.J• o numero ta.l o vol' si com· 
bina.va. com a a.ssigni\ttn•a. do .t'unccionario 
publico • . Era este o meio de s aber si a not:l. 
r.1•a. vord;~.<loira. ou falsa.. . 

Vo.jo pnblica.da. com a. ma.lol' cla.rcz>~. que á 
possi vel no Diario 0/fi.cia~ do clia !3 a lista. 
dos nor.nes do todos o-.: cmprega.do.l, · 

Creio que n pl'ovidencja. vae ser est~ : de 
rotirol' da. eircuta.ç;:l.o OSSlS notns e emlttir 
outras . Isto dat•ti. Ioga!.' a. despeza.s ; o eu 
não soi por conta. de quem ellas vão cor ret•. 

Seja como fôr, suo altos my~terios das fl· 
naoQas; e eu gostaria de vcl·os explicados, 
porque, creio eu. não tenho criticado· acto:~ 
do Ministro, tanh.> orlti~do aet.os do Pro· 
sidootc da Repub!ien. 

E dovo dizer mesmo quo tonho uma. corta 
sympa~blo. pelo Ministro da FO.Z1lnda,rcspeito 
do quem a.oredltu parcco t l'avar bom o 
carro para niio Ir ll\doira ·a. b!l.lxo. E' a. im· 
pressli.O que me dll. . 

Qnanto a.o Sr. P••osidr.ntfl <ln. Repnbllna., ~ 
IUJ.b!<lo qn11 S. I<:a:. c:>stó. do nceordo com o Mi· 
nlstro; {l, nesta caso, os :r. taques a. elle diri
gidos ou não o attingcm ou ~. Ex. ni\o vê, 
não onxet•ga. essns cousas, alíás tão clar:~o9 , · 
porq_ue todo!! as jorno.es t r.em fall11.do e cen
sm•ado o Minisk o. 

Não posso crer que aquillo quo tmlo mundo 
vil, o P residente da. Repubtlca. nã o veja.. 
}~ depoi :;: não o posso reptlt:u• oumplice 1lo Mi- -
nlstro a. quem SG ft\Zom hroropações tii.o séria. 

Vô o illustra.t.lo .ieo.dm· <tne oslou propor· 
cionn.ndo onsoj•) pa.ra vil• em meu soMot•ro, 
o pn.ra. manter eõS~ r'tspeito p~u·a. com o hou· 
1•ado St•. Loopoldo dn Hnlhõt•s. (.V~tilo TJI!m; 
muilo bem.) 

Compar~cem mo.iM o~ RrR. Aurelio 
Amorim, Passos Mlr•a.ndn., Cru•!os do Novaos, 
Rogerio do Mirando., Inclio do Rt'.lZil , Urbano 
Santog , Cunha. Ma.chado, Clll' isllno Cruz 
Dias Vieil'n, Ra.ymundo Al'tbUJ', BeztJt•ril 

7~ 
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Fontenelle, Virgílio Brig-ido, Thomaz Ca
valcanti, francisco Sá. Fl·ellerico Borges, 
João Lopes, Edual'do ~tud11.rt, Sergio Sabob., 
Gonr:-aloSouto,Eloy de Souza., Abllon Mila_ilez, 
Izidro Leite, Affonso Leite, Celso de Soúz ~. 
Peroira de Lyr.:t, .João Vil)ira., Esmeraldino 
Bandeira, Moreira. Alves, Cornelío d11 Fon
seca, ·Estacio Cüimbt•a,, Elpidio Figueh•edo, 
Angelo Neto, Oliveira. Va.lhdão, Castr-o R J-

bello, Tosta., Hul•~âo Vianna, Feiix G11spar, 
Eugenio Tourinho, Augusto de Frei ta~. Pln '·O 
Dantas, ErluaJ•do Ramt~s, Bernado Horta, 
1\roJ:>cit•a Gomes, José Monja.rdim, Galúino 
Loreto, Irineu Ma.chatlo, Bulhões Mamüd, 
Oscar Godoy, Erico Coelho, Beli.ia<io de 
Souza, Henrique Dorges,Cruvello Cavalcanti, 
Francisco Veiga,Ca.rlos Peixoto Filho, David 
Campista, Anthero Botelh<l, Sabino Bal'roso, 
Carvalho Bl'ito, Nogueü·a, Oleg:Lrio Maciel; 
Galeã.o Carvalhal. José Lobo .. Eloy Chaves, 
Hermenegildo de Moraes, Joaquim Teb::eir<L 
Brandão,Aquino Ribeiro, B~nedicto de Souza, 
Eliseu Guilherme, Ri vadavia Cor·,·êa., Vict<J· 
rino Monteiro, Domingos Mascm•onhas e 
Homem de Carvalho, 

Deh:am de comparecer com c:~.usa parti
cipada. os Srs. Paula. Guimarães, Raymundo 
Nery, Arthur Lemos, Amonio Bastos, Jos~ 
Euzebio, Gue~elh1• Mourn.o, Pereira. Reis, 
Paula. e Silva, José M tree\liuo, At'tllUr Or
lando, Epaminonda~ .;tmcindo, FiJlisbelln 
Freiro, Leovegildo Filgueiras, Vergne do 
Abreu, Rodrigues Lima, Tolentino dos san· 
tos, Marcolino Moura., Fidolis Alves, BeZLI
mo.t, Silva Castro, João Luiz, Gas·l,ão da Cu
nha., Penidu Filho, Fl'anohcu B~t·nat•dino, 
Antonio Zaoaria~t, Manoel Fnlgoncio, Llndul
pho Caetano, ltodolpho P11ixão, Padu/L Hn
.zenrle, ,Jesuíno C.'IJ'dORO, nomingues rln Cn.stro, 
Franoi•co R<Jmelro, Pm•n~t;ndo Pro.sl;es, Al
varo de Oa.rvalho,Azevodo Marquoll, On.ntlido 
de Abreu, Luiz Ouo.lberto, Angelo Pinheiro, 
Jnmea Da.l'cy, Oassiano do NtJ.solrnClntu, Ves
pas!ano.de Albuqum•que e Ca.mpos Crm.ier. 

l!J SAm causa us Srs. João .Ga.yo;o, Pedm 
Pernambuco, Ra.ymundo do Mi:•a.nda.. ~uzo
bio de Andrade, .Augusto <lo Vasounoetlos; 
AmofiCG de Allmquerqu~. La!ll.'indo Pit~a, 
Pa.ullno .d~ Souza, Josê Bouif<teio, Astolpllu 

. Dutra, Adalbe1•to Fel't'a?;, BernarQ.es de F<~
ria, Camillo Soares Filho, Crnnillo Pr·~tes, 
C()s·ta· Junior, Amaral Ces1:1r, Pa.ulino Ca.rlos; 
Francisco Malta, Lindolpho Ser•ra e AlFredo 
V&rel!a.. 

ORDI'lld DO DIA 

O Sr. Pre11ldente- 1-!a.vonúo nu
:mero legal, VllrHe proceder ll.s vot11.ções •l1~s 
matarias (}OJ'Istantes da. ordem do di~ e das 
que sa acham sobre o. roe~a. 

E' lido, julga.d.IJ objecto de rlclibel'ação e 
enviado á Commissão de Marinha e Guerra 
o seguinte 

l'lWJECTO 

N. 203-HJ04 

Dispr!e q«c, amguanto nao (O!" 1'ewganüado 
o ensino mitUar, st:ja concedülr;r, matricula 
nas l<Jscr>las 1'ac1ica e rl.e P1·eparatol"ios a~s 
olficíaes que a r equererem, ex ceptuando os 
qHe ténham sidiJ desligadiJs JlOI' falta.~ clisci
plinares 

O Congresso N.teional de ~ret..'l: 

Al't. I. • Emquanto não for reorganizado 
o ensino militar, é eoncedida. matJ·icula. nas 
E~culas Tactíoa e de Preparatvl'íos oos ,,fll.
ciaes que a requererem, oxceptuando os· que 
ten!l(tro sido desligados por falt(ls diseipli
nares. 

Aet. 2, 0 Revogam-se as disposições em 
con tra.rio. 

Sala das sessões, 26 do setembro do 1904. 
-Juuenalllliller. 

O Sr. Drieio Filho ( 11el a m·dem) 
requer verificação da votu.ção. 

Procch.lendo-se á verill<~:t<;lií.o, ro,onhece-se 
Gerem vot1tdo a. f<~.vor lOB St•s. Deputll.do~ e 
contra. nonhum. 

·E' ann uncio.dll. o. eootiou:tçã.o do. vot!l.ção 
1lu.s emendas n.o pwjecr.t> n. 121, de~te anuo, 
•lo Senado, toroctndo obrigatl)rlas em toda. a 
Ro[lllillic:~ a. vaccinll.Qn.o o rovaccinaçii:ll con· 
tru :t v:1riol•. ( ~A tli~cmsã.o ) ; 

B' !l.llllllllCiada a. oontiu ll!~•:•i'ío do. vut::M;l'io da 
seguinto omonda., sQb n. 13, do'Sr . Bulhões 
MareJai o ontro~; · 

«LotLrn. cl rlo o;rt. 2'. Sub>t ítlla.·Sc pelo se
guinte : 

Todus os offiaíues o sohbdos das class •s 
armadas da. H.opublica. ( cxer•cito, a.rm:tda e 
brigada "Policial), assi m como 0s do corpo do 
bomb()iros, d<nerão BP. r va.ccinados e revae• 
c i nados p3los medi cus dos r eferidos oorpos ,» 

Elll seguida e pusta a v ot os o re.joHada a. 
rofol'ida en,enúa. sob n . 13, p or 108 votos 
CO!)tra. 3 - tota.l 11 L 

E' n.nnunchdo. a vut.o.cã o da seguinte 
ernoQcla, sob n. 15, do Sr. Bat•bosa. Lima : 

Ao n.t•t, 2•. lattt•a d. S11ppl'lm .\m-se o.s 
paln.vt•as- officiaes ll, 

O ~r. P~·e,..i<lente-0 Sr.Deputlldo 
Barbosa. J,ima requuJ•ou a r!ltira.da dessa 
emenda. 
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O Sr. Germano Ha.ssloeher , O Sn.. ELYSEu GIJILHErtliiE-Mas isto deve 
-Peço a palavra. para. enca.minhar a vo- ' ser fnito na occasiií.o do debati.' . 
ta.ção. J o SR. GERMANo HA..~sT,ocHER-••• nem o 

O SR.Pr.."srnlll\"rt-:-Tom a pa.layra o nolH'OI aparte do nobre Doputado pude honrar o re. 
Deputado. gimcn, pot•quanto i8so soria a penns 11.fflrniar 

.. - J categiH'icamen Le quo as discussões em n:1da. 
o Sr. Germano 11""-ssloclu:;r , influem, quo ba vontades mais prepoode· 

(para encaminhar a votaçcTo (·)-Sr. Presi·! rant!;s.,. 
dente, me parace que a. Camara não póilo ~ 
conceder a. retirada t!a emenda., a.ttenta á j O SR. ELYSEu GuiÍ.HER.ME- Não apoiado. _ 

sua. importauda capital. Trata.-scnella. da : O SR. GERMANO HAssLocuEa-... do que 
suppres~ão de um •lispositivo do art. 2" do o argumento, do que a logica, do que o ra
projecto, de maxirna importancia., no quul cíocinio; quo a ma.iorLI fórma sua opinião e 
o autor, o Deputado Ba;rbosa. Lima, pe Jl vem para aqui deliberar segundo as inspi· 
quo se suppl'ima. a redponsabilidade que n. rações que a levam a proceder desta ou da
lei decreta para·os commanduntes dos corpos ' quella. maneira. 
pela. nii.o vaccino.ção dos se.us· ~uburdiáa.dos.l · 0 Sa RLYiiEn Gun nr.RME-Pcrque a m11.io· 
A emenda do Sr .Barbosa Ltm!t vam oni soe- , . - · ' ' . 
corro da Constituição, quo. sorá. violl\da por I rta Já sabe o que deve lazer. 
um11. fôrma flagru.ntc,. si porventura o. pt'o .

1

' O S~t.GiiRMANo HAssr.ocuER-Ora, Sr. Pre
jecto passa1• nos termos em quo cstâ rc-

1 
sldonte, s"i aquolle é o modo de pen~r do 

digido. represcnta.:Jte do Santa ca.tharina a si a 
E é bem facil de, em hreves palavras, de· 

momtrar á Camara a neeessidade da e ppN· 
vação de semelhanto emenda, 

A nossa Constituição dispõe, entrn oulras 
coilsae, na Declaracão do Direitos, quo todo> 
somos iguaes pePanto a lei. 

maioria coocorJ.a com S. Ex;, o mais razoa
vel, o mais mciona.l é supprimirmos do t odo 
as disoussõos. 

0 SR. Er;YSEU GUILilllRliiE-Absolutamente 
não: hou vc d 11as discueslles . 

0 SR. A BDON BAPTISTA- 0 debate foi 
vaBto. · 0 SR. PRESIDENTE- 0 nobre Deputado 

não pôde discutir a emend:~, porquo isto é O Sn. GERMANO HASSLOCHER-Mas não foi 
contr11.rio ao Regi111ento; só póil.e enca.rniQhar 

1

. ouvido. 
vota.çlí.o em breves palu.vra.s. o ~R_. ABDON BAPTISTA-Si não foi ouvido; 

O SR. GEJtbo!ANo HASSLOC!IER ~Sim, om: foi lido. · 
breves palavl':ts. N~o cst"u discuHndo: ostouj o SR.. GmRMANO liASSLOCHER- Tarcbem 
o~camln!lttnrio; o! s~ V. . Ex:. o po~mlte, proY~>; i ni1o roi liuo, porqne o qlle ha de menos nesta. 
Co~dO pol.t obS6l'\ açao ([UI) mo oiC~ba do S•"l i CA.Sil ~ O ha.bito dn leitm•:t. 
C01t.:L, dlrnl quo ~~publico n not;orw quo, no' · ·. 
cnrret• da. 1li.sc:uss~o do p1·o;jccto,_ a.r1uello~ qllc 1 f! Src AllllDN 1"!.\rTTSTA-En~í'ío V. H:or. é o 
se achavam tt fl'ente da opposioao, da.ndo IJ3.- umco Depu~a!lo quo tllm zelo~ ! ••. 
t11.Iha ao mesmo, o~rlinariamor:te falla.ram I 0 Sa. GERMANO HAssr.ocnEx-Niio sou 0 
pa.ra as blncad.as va.su.s, de modo q';!O é multo, unico mas pertenoo 
natural que, no momento da. votaça.o, oncon-j ' ' ' · 
trando-se ·aqui 11. ml!ioria, quo devo . dttr ; O Sa. PnE~lDJo:NTE-Pcço ao nobre Depu
corpo, que devo dar vida ao projedo , trans-: t11o(lo que se c1nja á .lettr;L do Regimento, qur. 
forma.ndo~o em l~i, os oppugn:tdor~s do ; só pc:·m(tte llrovos explicações. 
mesmo ,ss pre-valeçam de. t>tl opportuntdade . o SR. GERMANO HASSLOCHER-Sou constlV!• 
p~ra._le' areBl. ,em brev;s palavras, a con-1 temente af(l.:;t.ado do meu propostto pelas in-

. vtcçao ao esp1~1to dos seus collegas. 1 terrupçõos intempestivas dos iltustres col· 
O Sn-. EL"YSEU Gu!LIIERME- Mas a maiodn·Iegas. 

já. tem seu juízo formado,· j Sr. Presidente, si a discussão existe regi-
O SR. GERMANO HAsstocmm _ Pouco •l!enta.lmente,, é pol'que, pe~o menos, se acre-

~ . . . · . . , dita que ellu. Hlflua. nas deliberações. 
importa que a mawrta. t enha ~eu Jl!~zo f,!!r · i E' ·tra.dioiooa.l i~to : entre os gregos a.n
m~do. O q11e é_ verda.~o é qu~, SI as dlScussoos tigos, não se admittia. que t omassem parte 
fom~ !JSbelectda~ •. f~l, natmalmente, pur se 0118 votações aquelles qne não buuvessem 
admtttn• a ~OSotblltdade de cselarecermn assistido ás discussões dos dema.g. 1gu.~ ; quem 
ella.s a materm e até· • • se retirQ.vn, no correi' do. discussão perdia. o 

direito da voto, porque os g regos não con
cebiam que pudesse votat' esclarecidameot e · 
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qncm não tivesse ouvido a discussão do as· 
snmpto. 

Assim, encontrando-me na pt•esença. da 
mn.ioria. dos Srs. Dcputa.dos, uaica que 1póde 
delibarar, é muito n:\tura.l que en tra;o, na 
hora extrema, de encaminhar um assumpto 
sob:·c.o _qual, mo pal't~co, embo1•a. eu possa 
eJt:.tr· om orro .•. 

0 Sn.. PRESIDF.N'l'E-V. E~ . . ainda não co
JHOQOU a encaminh:.lr? 

Ü·.SR. GERl\IANO · HASSLOCIIER-Já. comecei. 
Sr. P1·esidente, a emenda elo Sr. Deputado 

Barbosa. Lima manda supprimh• do projecto 
a responsabilidade que ahi se docrata. para 
os cumma.ndantes de corpos pelo cumpri
mento, por parte dos soldados a ellos mhordi
narlos, da lei de -vaccinação compulsoria. 

Ora, S1•. P.residente, uma lei da. natureza 
desta que va.e ser votada, que comina ·a pena 
de. muita, que se converte em pr+;;ão, pal'a 
os que resistirem á vaccinação compulsoria., 
que se limita a determinar essa pena para os 
que não se quizerem vaccinar, esta lei dove 
ter uma u.pplicação uniforme entre todos os 
cidadãos brazUeil•os, porque são todos iguaes 
J:Orante a lei. . 

Ora, Sr. Presidente, dcantc ela. lei da vac
cinação compuJsoria, o soldado é igual a 
qualquer outro cidadão brazileiro que resiste 
ou se submette á lei da vaccínação compul· 
sGria. 

·Si resiste, o soldado, como qualquer ci· 
dadão brazileiro, está sujeito, a solli•er as 
penas que a lei decreta. para quem não 
se quer vaccimtr, no emtanco que o pro
jacto parece desviar do soldado a. pena que 
deveria cumprir, nm t•azão da disposioão do 
pro,jecto, para tornaz• responsa.vel pela snn 
nPga.tiva n . commn.ncla.nte do corpo. 

Tanto quanto s11 pt;do cleprehender elos 
conceitos extorna.dos polos defensores da 
vaccina.ção obrigato1•ia, nós fomos levados, 
por um certo espiri to de .libe1•a.Udado, no 
meio dos extremos tyrannos que conreccio
na.mos esta. lei, a deixar como unica punição 
ao racalcitranto a multa. ou a pona. de 
prisã.o. 

Mas nunca poderia chegat• aos extremos 
·de coagir physicamente o individuo a leva1• 
lancetadas que o p1•ojecto oi·lleno. 
. 01•a, pot•quo então' punir o commandante 
do cot•po pela reiJisteocia dos solda.do::J, re
slstoneia. tio legitima quanto a do qnal.que1• 
outro cidadão quo oppõs 4 lei da. va.ccin:t.çii.o 
obrlga.to1•la A sua convicç-ão lndivldua.J, o 
prefere o. multa. on a. oruloia. n. soift'IW a vn.c· 
cinaçã:o compuiRoria ? 

0 Sn. PRESIDENTE - 0 nobl'O Deputado 
está discutindo a materia. e não po~tso con
sentir. 

0 Sn.. GERMANO HASSLOCHER- Não .é.dhl-, 
cussão ; o V. Ex. niio pt~de calcular o om
barc:~ço qno mo causam esta.s constantes ·ob
seL•vaçõ:};::. 

O Sn. PRESIDENTE -V. Ex-. tambem não 
sabe o omb . .tPaço em que me colloca. ; o que 
quer.J é que o Regimento saja. ' respeihdo. 

O Sa. GJml\IANO fiüsLocHEa-Não ha des
respeito ao Regimento, o creio quo da nossa 
parte ha lúngaminidadc extrema, porquanto 
si fosse dado a todos os collcgas que neste 
momento, pelo numero nos pudessem es
magar~ a .1•esistencia seria a mesma; e si lhe 
fosse dado penet1•a.r. dentro de nossa alma 
ha.viam de vet· a resignação apparente; mas 
temo::; a convicção de que brevemente te· 
remos occasif:io cL.l rea.gJr contra esta m·,:.... 
dida. violenta e humilha.u~e pal'a. a Nação, 
(Apoiados e ruto l!jJOiados. ) · 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. deve respeitar 
o Regimento. 

O Sa. GER.MANO HAsSLOCHER-Ma.s não ha 
Regimento que possa prevale.:!er quando se 
tt•ata de questões sêrias e importantes como 
esta. 

·O SR. WENOESLÂO BRAz-Esta declaração· 
é muito importante e most1•a os intuitos de 
V. Ex. · 

0 SR. MEDI~IROS E ALBUQUERQUE..,- Disse 
V. Ex., em aparte, que era um abuso que 
estava. commettendo. (Apoiados, nr.to apoiados 
e apartes.) 

O SR. GJ~Rl\lANO HAssLoam:R-V. Ex. está. 
fazendo um cava.llo de l)atalba do caracter 
tOllo intimo das minhas palavt•as, não que 
tivoase receio <la intolera.nci:t manifesta da. 
maioria. (Apoiado.~ e ntío apoiado.<:,) 

0 SR. PRESIDENTE- Não pos~o consentir 
que o nobre Deputado continno, porque .lá. 
falia. hn. ma i:~ de 10 minutos. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIRR-Não meço 
absolutamente pelo relogio o meu raci09inio. 

0 SR. PRSIDENTE-Eil tenho obrigaQãO de 
fazer respeitar o Regimento. 

0 SR. GERMANO HASSJ.OCliER-V. Ex. tem 
um meio, que é a. força.; mas enc1uanto não 
me retirar a palav-ra., eu não salih•ei da. tri
buna • 
. 0 SR. PRESIDENTE-Retiro-lhe a .palavra. 

0 Sn.. GERMANO HASSLOCJJliR-V.LEx. reti· 
ra-me a. palavra.. Neste caso, nilo posso con· 
tfnuar com n. pala.vl'a pat•a. encaminhar a. 
votaoi.t) de uma emenda da importa.ocia 
deata, e a.p~llo ptt.l'a. a Oa.mn.ra. aftm de saber 
sl ella. oatd. do n.ooordo oom V. E1. 

Consultada. a Oa.ma1•tt. ttob1•a a deolt!ã.o da 
1\fesa, é esta approvada.. 
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-O Sr. GeriDa-no Hassloeher 
(pelam·dem) pede verificação da votação. 

Pt•oceJendo se á ve <•ificação roconheco-se 
qúe a decisi o do St•. Presidente foi ma.ntida 
por 107 Deputados contra 11. _ 

O SR. PRESIDENTE - A resolução da Mesa 
foi ma:1tida. 

0 SR. BRIOIO FILHo-E' O que Se Vt\0- YCl', 
V. Ex. (pa~·a o Sr. .Mo reim Alves) sabe o 
o apreço em qua tenh'> toda e qualquer con· 
sideração de sua parte~ 

o SR. MOREIRA ALves -E eu retribuo da 
mesma fórma. 

O Sa. BRICJO Frtno-Me~mo nas occasiões 
O Sr. Medeiros e.Albuquer- em que discordamos neste ou naquelle ponto, 

que (pela ordem)- Approvando o procei.li- ainda assim t•espeito muito &8 opiniõe3 de 
monto da Mesa, o voto que eu acabo de dar V. Ex. 
significa apenas que eu lhe reconheço o pleno E' .o que acontece neste momentrJ em que, 
direito de interpretar o Regimento, no que embora divergente, deixo de pé a consido· 
·diz respeito á maior ou menor brevidade das I'ação que me1•ece o meu digno compa.Tlheiro 
explicações... de bancada. 
, . UM Sn;. DEPUl'ADo - O ·precedente está O SR. MoRElHA ALvEs-Nunca. faltei com 
cr•eado ..• Hodie mihi, <.H'tls tibL •• (Ha outros ella. a V· Ex. 
opartes). O Srt. BRICIO Fn~no-üizia, qua,ndo OUtL~-

0 SR • . MimEmos E ALBUQUERQUE- Pel'- minhava a votação e no momento em quo 
doe!!~- os nob1•os . Deputados ; ma,s sobre as fui inter1·ompido pelo a. parto do nobre 
l'azoes que me leva.:am a _yotar d~ste OLI .Deputado, que 0 sr.Ba.rbosa Lima. havia pro
daq_uelle modo parecJ que nao ha mnguom posto a retirada da emenda. 
ma.1scompAetente do que eu mesmo para as Eu, levando embm•a muito em considera-
poder expor.·· . . . ção o pedidó de S. Ex., sinto declarar que 

.. -: O que eu deS€JO. torna1• bem claro~ que terei de me pronunciar contra. o ·pedido 
acho que, enca~m~ando _ U!Da votaça.o, o formulado por s. Ex. Convidaria a ca.ma.rcl. 
Depu~ado tem o dtre~to, nao só de trata1' da::; a assim proceder si ella não estivesse no 
ques~es_de o1•dem, como mesmo de fornecer proposito de rejeitar todas <~ emondas. · 
expllcaçoes sobra o assumpío que se vae · . · 
votar. (Apoiados.) Essas explicações devem, O ~ue .manda, !L emenda do nobre Depu-
entretanto ser bt•eves. E como essa. bl'evidade ta.do ~ mand~ ret1rar da lettra d as pala
é uma questão quo cada qual póde apt•eciar vras-e offlctaes. De modo que, o que fica.'e 
a. seu modo, acho que o juiz della. ueve sor 0 Que todos os soldado~ da.; classes armadas 
.Presidente. (Apoiados.) da R~publica. dovm•ão set• vaccil_lados o re· 

O que ee está. paSsa.ndo nesta. Ca.1wu•a não vacclDa.iog, do a.ccot·do com a 101 em vo~
é mais um recurso .parlamenta.t•, porque os ção, ficando os comma.ndantes. t•osponsavets 
l'ecursos pa.t·lamenta.I·es visam um& ut.ilida.do pelo cumprimento da. mesma.lc1. . 
tlua.lquor o o que so esta. vondo ó simples- . O quo a omen;_ta. do Sr. H~1·bos~ Luna. 
monto uma indellcadesa o uma impertloen· dtz é q~e os com~a.nd~ntes nao seJ~m t•o
cia. de alguns Deputados para. a maioria. dos aponsa.veLS pela. vaccmaçao o rev~~cmaoio 
~:~cus colloga.s (t![Joiados e ncro apoiados). O dos oftlctaos. . . _ 
meu voto e, creio ell, o da. ma.foi•fa.,signUlcou Sou c~nt1•a. toda a dtspos1ç~ . da lettra d 

· a.pena.s, não o a pa.samento de um direito que do a.rt. ~. Que se o~ res.p~nsa.b~llze pelos so~ 
'O Regimento consagra, mas o protesto contra dad~s,. s1 ftca.l' a. dupos1çao, atada. s.e podera. 
o abuso delie c a simples decla1•ação de que o adm1ttu• • Mas .quo ~ responsabllidãde sa 
Presidente é o juiz da brevidade que devem estend~ aos oftlc1aes, e1s _o que pa.reee fó1aa. de 
ter as explicaÇões pela ordem, no momento proposlto. _ 
das votações (J:luitos apoiados • . Muito bem E' a ra.zao por que concordo com a re-
muito bem). • ' · stricoão da. emenct,a do St•. Barbosa Lima.. 

Tendo exercitado o direito de encaminhar 
a ·votação, de a.ccordo com a. amplitude 'que o 
Regimento confere, no art. 208, e nada mais 
tendo a allegar, visto que o encaminhamento 
das votações deve ser f'eíto em breves pala
vras, .tendo finalmente a.llegado tudo quanto 
foi indlspensa. vel para q uc a. luz se ftzesse no 
momento desta votação, retiro· me . da. tri· 
buna, certo do ter cumprido o meu dever. 

O ·Sr. Briéio Filho (pela ordem)
.Sr. Presidente, o nobre representante do 
ltio Grande do Sul, o Sr. B.~rbosa. Lima, 
·pediu a. retirada da emenda n. 14. 
· Peco pet•missão, no momento em que 

· va.e correr a votlção, para dizer breves pa
lavras, dentro do art. 208 do Regimento, 
p~trra. encaminhar a. votaç4o. 

O Sa. Mo&EIItA. ALVES- Enca.minbar a 
votaçã.o de um requerimento de retirada 
ãe U~i eJUeijda, ba. d~ ser into~essa.nte. 

Posto a. votos, é approva.do o requeri· 
manto do Sr. Barbosa Lima, p84lindo a reíi· 
ra.da. 4a emenda 11. 14. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:41- Página 59 de 71 

590 ANNAES DA CAMARA 

· O Sr. Brieio Filho (pela ordem) I O Sn.. SoARES DOS SANTos-Pergunto si 
requer verificação da votação. não n.cha, em· primeiro logar, quo a tettr.t 
· Procedendo-se á verificação, r<Jconhece-se d l:b :wt. 2u é superfl.ua. em relação ao que 
que a. retirada. da eme~da foi concc1ida por se dá com o aet. 1 o do projecto ; e e li!_ se-
117 Srs. Deputados contra 2. gundo loga1•, si~ desrlo que a vaccina.ção o a 

E' annunciada a votação da seguinte emen- revaccinaçã.o de praças e ufH.Giaei dão-se sob 
da, sob n. 15, do Sr. Rn•bosa Lima: . a re.'3ponsabilida.io expressa dos comman-

«Ao art. 2°, onde rliz-officiaes e praçàs do dantes de corpo~. _ os officia.es generaes· 
exercito, . diga-se : officiaes goneraes, supe'- estão comprehendidos dentro deste artigo. 
riores, subalternos e praças d·J exercho.>> 

b Sr. Soares dos Sa,nt.os (•) 
(pela ordem)-'-- Sr. Presidente, antes de vo· 
tá.rmos esta emenda, preciso · dizar q uc o 
art. 2°, que por ella se pretende mod.fi.car, 
estabelece o seguimo : «lettra d. Todos os 
officiaes e sol1ados das classes armadas. da. 
Republica deyerão ser vaccina.dos o revacci
nados, de acco1•do corü a p1•esente lei, ficando 
os cominil.ndantos re~pon:S<tveis pelo cumpri· 
monto dest3, lei.» · 

Quando aqui se discutia a emenda. tercei:i·a 
o1ferec1da ao projecto, o meu honrado col· 
lega; leader da maioria, declarou da tribuna 
que .essa emenda não se tornava necessa.ria., 
porquanto, no regulamento respectivo, o 
Governo corrigiria a lai, incluindo nesse 
mesmo regulamento as devidas disposi;;ões, 
aftm de que pude~se ser reconhecida a liber
dade da família para escolher o medico pos· 
sivelou conveiliante para a vaccinac;ão. 

Neste caso, perguntarei ao honmdo leader 
si • não acha tambem que seja· superflua. a 
lettra d do projectt, desde que o art. to J.e· 
clara. obrig8.jiorias em todo o tcrritorio da 
Ropublica a vaccinacão e a revaccinacão. 

Pa1•a quo, pvis, razer esta excepcão em 
relação aos utftcia.es o soldadus o, mais do que 
isto, porque tonrar l'esponsavel, até contr•a 
di•po~ição oxpresda du Codigo Penal, olltro 
individuo,. por crimo comme5tido por um 
terceiro 1 

Diz o citado artigo a que me refiro: 
c ••• ficando os commandantes responsaveis 
pelo ·cumprimento desta. lei. 7) 

Ora, p:J.:oece-me que o artigo da lei re
fere-se, por conseguinte, ao que se passa. 
dentro'dos quart-eie~, 

0 SR. WENCESLAU BRAZ-Todos OS offi· 
ciaes, de accordo com as ·leiil militares. 
V. Ex. é militat• e sabe disto melhor do 
que eu. 

0 SR.~ SoARES DOS SANTOS-QUel' dize1• 
(soam os tympanos) que, si os generaes não 
quize1•em cumprü• a lei, serão responsaveis 
os commaridantes de corpos'? 

0 Sn.. WENCESLAU BRAz-Todos OS Offi· 
cb,es; de u.ccordo com as l~is militares. 

O Sn.. SoAREs DOS SANTOS~ Confesso a 
confusão qu~ se encontra no projecto, porque 
pela lettra express1 ... ( soam os tympanos) 

O Sn.. 'VENCESLAU BRAZ- Isto sa fc.~.rái de 
accordo com as leis militar;3s. 

0 SR, SOARES DOS SANTOS-- Mas, desde 
que o ge :eral não queira cumprir a lei, quem 
é o respoilsa.vel em face- da. lettra ·a do 
projecto ~ 

0 SR. MoREIRA. ALVES- Elle mesmo. 
0 SR. WENCES(4AU BRAZ E OUTROS SRS. 

DEPUTADOS dão apartes. ( Saa11l os tympanos.) 

O Sn.. PRE:SIDE:sTg- V. Ex. não póde dis· 
cutit• o assumpto, póde apenas encaminhar 
a. vota.ção. 

0 SOARE3 DCJS SANTOS- E' o . que estoll 
fazendo. 

Acho que a emenda é desnecessa.rla, em 
vista do que ·contém o projecto. Si V. Ex. 
acha quanão estou cumprindo com um dever 
pat·lamentar, di~a, porque, com a mesma 
·franqueza com que tenho externado, sen· 
ta.r~me-héi, emobediencia á autoridade que 
V. Éx. representa, além da consideração e 
respett-::> que tenho pela pessva do illustre 
repre~entante do Esta.d.o do Rio. 

Pergun1io eu, · reforçando c justificando :a 
emenda . do honrado collega : ficarão fóra 
desse arttgo u.e lei os o:tllciaes generaes, os 
otH.ciáes superiores, que não pod~m ser com-- ~ .· . • . . . • ( ') ( -. . • 
pellidoirpelos comma.ndantos do corpos a se. ~ S1: · .Barbosa ~·ma · pela. or 
submetterem á vaccinu.ção e revaccinacão~ E": ·dem)-Pela .ordem, nos te1_mos do Reg1m.1nto, 
esta a pel'gllnta que t'aço, para. votar aom: partL n~cam!nhar a ~otaçao, em b1•eves pala.
·con·scienclQ. e mesmo para que a cama.ra vras.Conbecendo do_ a.~~umP,Go que te~ de ser 
·tque perfeitamente olucidada. encaminhado, tal q~al fo1 an_nunc1ado por 

: • • _ · V. Ex., oomo devendo &Br votado, um pouco 
~O Sa. WENCESLAU BaAz-Nio ouvi bem mal• dentL•o do Roglmento do q11e a mataria 

a p'i3rgun'a. do nobre Deputado. que foi submetUda. d. apreciaoio .. da. Casa, 

7·0 E~lo di~ctm:() não foit·cv!f;to '[lOlo Ol'Rtifll'~ (·) Esto diF.ctnlio nlo. fol rovl1to t•lo oraclot~ 
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pelo illustre leade>· da maioria e que não se deve encaminhar uma votação ; mas eu 
con~tava. do projecto ern debate--· opinião do estou mostrando de boa. fé que a emenda vem 
Sr. MinistN do Interior• em relação <.Ls iate;l· corrigir u .1 1 ponto do projectoj{L votado; que, 
ções que alimenta, quanrlo houver de regil- nã.o votada. a emenda, o prujscto fica com~ al
-Iamentar à lo~ ora em vot::~.ção. (Jluito bern; guma. cousa. sem sentido, desarrazoa.da. E, 
mttilo bem) .. . como eu cntando que o que está funccio-

A emenda visn,-repor a lei em sua devida mtndo é a, razão collectiva, caracteri:4ica. 
- integridad J, rnostr•ando que nãl) ha cumo fa- desta coi'p:>ração(apoiados), uso de um direito 

zer um regimen de excepção ph,t•a os milita -amparado por V. Ex., fazendo, no c11so, un;t 
res do tei.'l'a o ma,r. appcllo a esta mesma ·razão explica.D,Iio a. si-

Não se trata de nenhum cr·irne militar. de gc,iflea,_ão da t~menda <le que fui signatario, 
:ó.eD.htim delictoque só possa ser co o metido nos t~t·mos do Regimento. , 
pelos funccionat•ios desstLs milícias, por fo1•ça Não se póde de um modo preciso dizer que 
dos cat•gos qüe exercem. que não pudessem eu exorbitei do Regimento. V. Ex. concor· 
ser· praticados por indtviduos civis quo não dará commigt), bitolado no tPmpo. 
fizessem parte das mesm<tS milícias; trata-se As.úm, comJ sou signa.tario de varias 
de uma injuncçã() legislativa que, nos ter- emundu.s, não abro mão do direito impre
inos do art1go_ 1°, v ao apaohat' todos os cida. sccripivel tle en,:aminhar a.s votações expli· 
dão~:~, fat•dados ou nào fat•dt~dos, pois qw~ os e<\n lu o mea pons:.\me.uto ~ respeito de cada 
tuilitat•es estão submettidos a Legisla.ção civil. ltmtt dellas. 
po1endo ser passiveis,como qUaci!qúer outro3 l!;::~pet•v quo V. Ex. ti. pt•oposi.to de cada 
cidadãos, pu.i.•[mto os mesmos tribunaes .in- um desse:j encc.münbamentos, ao cheg~tr o 
stituidos pat·a o commum dus ciüadãos, das momento em que attmgir o temp') da brevi
pena.lidades goraos instituidas nas leis cor- dado regimental em que se ha de proferir, 
res!Jondeutes. · V. Ex. rne advertirá, po1•qul} eu me sentarei 

A emenda que1• tornat• claro o ab.:IUrdo da logo. 
lettra D do artigo a que so refere. Não que1•o pa1•n. mim outro direito sinão 

E' um appello a,::, bom sensl) caJ.·,~ctel•isticu aqrwlle que, consagrado no Regimento, foi 
da Carl•ara dos Deputados: qu. ~es são os com- exercido, com a elvquencia de que em casos 
mandante~ que podem ser re:~ponsa.bllid ~dos, tae.c; te:nos exemplo, pelo 1Uustre DeputallO 
e por que fot•ma, pela J·ecusa do uill otlluia.l tL11 bancada romeira, · o St•. Carlo; Peixoto, 
gene1•al a se deixar vacci.nat• o revaccinar 7 cuj:J nome declino com verdadeira satis· 

Imaginemos um marechal, Trn.ta.-se tle um fa.ção, quando, na hora da votação e em um 
offlcial gJanra.l; Ulll mar•oobal do exercito discuL·so quo durou nunca menos de lO roi· 
recusa.-::e u. se Joixar vaccinnt', nutus (apoiados),nos esclareceu e a mim con• 

Como é que u. injuncçãu da Let4l'i.l, D, que voncGude que devel'iu.mos rt\jeitar a emenda 
nã.o ê nonhumu. surJel•tluidades p(Jrquo a. lei 'do ··stm:Mio a,o orçamento da Receita quo 
não contêm SllllÓL'tllli<illdos nem a Camo.r.-~ mandn'i1 reduzir de 40 °/o os impostos re1a• 
votal'ia.dispos ções 8uporu.bundn.nte:), como é tivos á. fa.t•inha.amoricana. (Muito bem.) 
que este dispositivo vao tõrnu,r o.ffecti va. a 
l'esponsabiliüade do oUloiu.l infuriOl' em ro· O ih·. Ger•mano Ha.s&loehel"' 
lacão u. e.,se mal'echal ~ -Peço a palavra pela ordem. 

Dadà. a hierarcbia. typicn. d,o exercito como 
da. armada, o . re~ponsavel pelo facto ne se o Sr. Pa'esideute-Tem a palavra 
não terdm deixado inocular pJla lymph;L o nobre Daputado. 
an&l·variultca um marechal, um ganer·al d~ 
divisão, um almirante ou um conti'a-almi· O Sr. G ·e)·mano Hassloehe..
l'ante~ em um caso ·é o Ministro da Guer:ra o (pela ordem)- SP Presidente, é ·natural quo, 
no ~utro case~ será o Ministro da. Marinha. an[.'es ·de ·encaminhar a votação da. emenda, 

-E'istu que a Cam:lra ·quer docr~tar ~ Mas façã uma. p.lqU'ena ob3ervaçã.u sobre a vio
responsaveldebaixo de . 'que sa.ncção penal~ lencia de que fui victimá, cassando-me' a ·pa.
_Que · é que acont:merâ a ·esse Ministru - ~ lavra emqrtanto eu me havia conservâd~ em 

o sn:. PnEsiDENrzi.E....:.v. Ex. està discutindo tm•mos tã:o regimentaes quanto os 'dous ora~ 
amateria da. ernanda. d_ores que acabam de me preceder. . 

o SR. . . BAíüloSA. t.n.rA. _Não estou, não, O Sn.. PRESIDENTE-:- A Mesa, não pratiCa. 
seuh_ 01. _~ - · · violencia. Ellu. tem sido por demais excessiva 

em ma1.eria de encaminhamentos de votação, 
O Sn~ PRESIDENTE- Mas quem é o respon- oonced~ndu aos Srs. Deputados o dil•eito 'de 

sav-el pela execução du Regimenr:o,rsou. eu.... fa.llar po1• mais de um quarto de hora. 
o SR. :BARBOSA. LIMA --·· Respeito muito a o SR. GERMANO HASSL{)CHER~Em todo caso~ 

interpret~Çã:~ ·-que y. E~. dá 'l\O ·:mod~ qomo ainda que ho.u:ves-se. fa.ll~tdo uma hora, V. Ex•. 
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ca.ssoa,me· a. palaV!'a. ·por uma. fOrma lntem· hypothese, não tive duvid<J. em cumpl'ir :l. 
:pestiva •. (Ntro apoiado$,) _ ' disposição l'egimeuta.l. 

· · Souberes. VV- EEx. acham que . 0 lllustt•e o SR •. GER.MANo H.1.ssLOCHER - ·umu. .vez, 
pi'esldente da 08mat•a e~tina demt·o <lQ Re· ·pot•o!m, quo o incidente se deu, uma. _vez 
gilllent.o, ·cassando-me a. palaVl'a, poquc ou que, po1• esse meio eJttremo, sem :~s escalas 
violara. o Regimento· · necessa.rias, V. Ex. me cassou a. p Lla.vra., a~ 

Eu vou mootl•at' qua o Regimento não aut~ devo decllu·a.r a. V. Ex. que não foi sóro:ente 
· riza.va. S. ~x. a fa.zel-o. . em consideração á. Camar<~o, mas pelo ra-

. o SR. PnESIDSNTI!:-:Eu não posso consentir speito que devo a. mim Pl'oprio; que ·eu tra.-
qite 0 nobre Dep!lta.do continue neste ter- g;Ici a. violeneia de que fui victima, cxem·' 

!I pio este que, t_enho cer.teu, não fruc~~flca.rd., 
reno. Del :~ .Pa.la.-vra. ao p.obrc Depat:l. 0 pOl'QUO,::ji'.P:e~dent"o, ostm bom corto do quo 
-apenas ptra. encaminhar · a vota.ça.o tia na. cooscieocia. de ca.da. um dos meus collegas 
emenda. · não põqo haver nada quo· remoa. mais do que 

0 SR. GERMANo · JiASSLOOIIER. - V. Ex. G3te incidente dosgra.çado Da Vidl!> d& Repu~ 
cnLão não admi\tc que eu invoque o propl'io blica.; estou bem certo de que, si não fosse o 
Jtegi.tnonto pa.ra. mostrar quo, :\ntes dl) ser tributo pessoal de conaidera.ção a v. Ex., 

- cassada. a palavra a.o DepuWI.o, dare elle a. Ca.ma.t"a. ·ropellm•ia. uuanimemente o :facto 
· áí1• ad_vm•&ido nomina.hnente Y de mo haver V. !ilx. re~irado t\ palavra • 

., ld d · (Mui~os ctpoiac.Ws.) · . 
O SR. Pn.llSIDENTE- Com a .acu a. e quo All! não apoiado! Eut:'io não et•c.L. um·a. 

me dá o art. 15 do Regimen~~>, não posso manifestação de a.preço a V. l!:x . , Sr. Presi
pormittir · dento; não, era paio contrai•io uma.· víolencia. 

O Sn. G.rm.MA.Nol-IASSLOOI!ER_;_Porfoitamon· a.o Deputado ••• 
te. Sinto-me verdadeiramente · iioa.cto. OiS- Vozi:s-'Não entrâmos ne>se tórrono. 
c~ tirei em occasiãà · ~a;is oppo1•tuna. a vio· 
lonoia de que fui victima, . exemplo unico O Sa. PRESIDENT.E - Mantenho a pala.vra 
tlcu tro desta. Ca.ma.ra. onde se tem visto um- a. V. Ex. para encaminhar a votação da. 

.Uéputado enxovalllar a reput_acão do oucro emenda. · · · · 
i.lom,que a. Mesa o cham.II.SSll a ordem. · O Sa. GERMANO HA.SSLOCHEn - V. Ex. com· 

o·sa. · PR.&~IDENTE-Perdoe o nobre Depll· preheilde, Sr. Presidente,que, depois do incl· 
tado ; a. Milsa. jámaoil! coo&entill que. um ·Sr. · dente de que ha. pouco fol 1ie.stemunha a C.i-
Deputado fosse enxo\'a.lbado. mara., eu, usando_ da. pa.la.vra., não me refe-
. · · ·a ·' · · 0 1 ri~é a ene demons~ra.ndo a minha. ·magoa, 

O Sa. ERMANO I-lA.SSLOCHfm - escu pe era:sigtial •"'""Uró de que elle não me incom· v. Ex., ou não disse isso : di.;sa quG nesta od ......, 11 · 
C~mara, ji se- viu um Deputado ooxovalh3.r m a.va. · Nio : e e me lllll.g<>ou profunda-

Ih 1 men~; e como podia eu usa:P da palavra. en· 
o o11tro sem· qlle a Me:~& e ret rMSe a. caminhando a. vota.çã.o do uma. emenda., sem 
Pi\~a."Vra. 1he fa.zer uma ·referencia. 7 ·nevo demonttrar 

O SR. CALOGERAS - O ·Rogimonto era a. v. Ex. e á. Ca.ma.ra. o quanto elle me im· 
oatro. pressionou, não pelo incidente irlste ante 

VoZES..,..O Regimento ora outro.- V. Ex._ ou ante a ma.!ori~ doa meu1 collega.s, 
mas aos meus proprtos olhos porque, ai elle 

-. -0 · SR. BARBOSA. . Lua-Qual outro I O R.e- não .mo incommoJasse, si -eu não· me impor· 
gimento é o mesmo neste ponto. ~!l.SSe com elle, nada. teria sentido; mas, não, 
. O Sn.. GI!IRMANO HA.SSLOC!I&R.-V. Ex. sa.bO, Sr ·. Presidente,e ê co~q, verdadeira magoa. que 

'.Sr, Pro~ dente; assim como a C~a.1·a, que a,sstgna.lo no Congress:> Na.ciooal que, pela..pri
, só me~odia. ser cassada. a.Xa.la.vra, 011_ s_ó po· meira. voz nesta Republíca, depois de quinze 

. . . "b . . d t . Id a.nnos, houve quem VisSe a. sua pa.la.vra. eas-
deri!). eixa.r a tl'l una., epOIS 0 er 8 0 sada. quando exercia. umdireit<i legittino, en· 
chamado- nominabl,lente pelo Sr. Presiden- caminh3.1ldoa. votação de uma emenda, que 
ie, dizendo= <Chamo á ordem 0 Sr. D{3pll• ent.ende como questão ca.pita.l com a. no.lsa. 
ta.do Germano Hasslocher.» Uma., vez porém,. constituic&o política . 
. que V. Ex. não .o fez, uma. voz que o Regi· 
mt.mto t'oí dearespeitado e que eu so:lf'ri seme· O Sa. PRESIDENTE- Depois que v. Ex. 
Jhante violericia..;. · declarou que podia retirar a. pa.lavril.; . . · 
. (). S& , · PRESIDENTE ...;.. Chamei á. ordem O 0 SJI., . GERMANO ILI.SSLOOHER _; Em todo O 

. no~rc)';lepu~do diver•a.s _vez?S, e eómente caso, ~r. P1'83jdente, V. Ex. nã.o podia. . fa· 
. ·_ rctil'el~lh9 ~- palavra depo1s que S. Ex. me zel-o antes de ma ter chamado nutnlna.lmente 
· cónvida.ra a.faze:kl, uma vez que não se cin- á ordem; isto é, V. EJ., antes de percorrer 
iisse & let~ra do ~imento. Vm·lllé~a. esta. a.~ reg.lmental, Dio mt devl!'o -~r~ 
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:c pala.vrli. porq;ue, chamanlf,o-m~ li. ordem. ~.o~ i Serei, })Ois.~ fo.rçado .• a. . ·votar; con~~: a 
minaltnlinta, dava-me o direito de ·me sentar .emenda, em ,·cansequE!n~ta.do modo _por ' que 

·. antes. de :V. Ex. Usa.r d'a,quelle meio Vioi'ent'o. eet<L r_edigid?-,. porque,· . pl'Ovtdencumdo···& 
Perdoe y. Ex. qne ó .diga,;ma.s é-preciso !ef"ra..· tJ . solire c~sos a.1·ma.das em geral, • 

. que'• por muito tempo·nós affirmemps o. nosso Isto.~· sabre· oxerc1to . e• lll)l-rmha.;-. e proyi· . . ' 
m9,!i(lo~ep.ublica;no ·~e sentir~ para.-que D,!o ·opi· denotando a.-~~end& só sobr,e exercito, . T6-ae . _ 
niãQ .publica.,se edlngua. es.ta recorda.cao-·do-: • q,ue me sentn .1a embara,çado .. em approvai! a. . 
lootll!a .dá que foi·, pi·eciso · q;11e pr,oclama.ssec ,e.menda · 
mos a. Republfca. para ser ·P.ela. p~i.meira vez Si, en\re~D.nto, ella estiver.se r&dlgida de ' 

. cassada a po.la.Vl'a. no ;momento em• .qJl~ cu modo a. abranger, nã.e> só a.s fot~ças de terra, _ 
não :fazia mais do que,-com·ardQr,,com ~nthu- 'C() mo a.s fol'ças d6- mal.', creio: que· a Camai'·a. · 
sia.~:oi~; bater-me p.or . um!L ~d~a. como· a podia. e até de;via a.pprova.l,a~ porque, refe· 
ma~or1a.. se bate, pelos .. prmç,ptos que ella. ·r.tndtHie a. d~,Posição á.. respon~bilíd,a.d.Q d,qs · 

· de~nde.- . . __ . . . _ _ comllianda.ntes .dos cot•pos e nao estende!ldo 
Espero! entretanto., que; na- cont!n~açao esta..J'esponsabilidade aos ofilcla.es genera.es e 

.. d~ vot_açao,. voltando, cpmo Y<>~taret, para. superieres. em geral, comp;rehende-se _que :. 
· dis.cutlr.sempre-1\S•emendas•··· .,Seria. conveiliel;lte a emenda., explicando i'S ·. 

UM' SR. · DEPuuoo~Discuttr, n!!o pódê . ;cousas co~o ~eviapi.ser interpl'El~a:das, pa.ra. 
· · ·. · · . · ·. . . :que depots na:o ficassem . os offictaes s.upe-
.o-sa. OERMAoNo Ht..SSJ>OCHER~~.-• .v · ·Ex., ' riore~; f6ra da· responsabilidade · 

sr, !?residente, não ,tornará. a . uMr desse : , _ . . · . . · · , · . . 
m.eto·extremo, ao qlllal, .aliás_; me submetto, , Nao pretendo p_ermanecer r\.a trtbun(l.,. VeJ!L 

. como já. ,di~; por cons!deração ~ Casa & pelo V. Ex •. Sr. ~res1dent~, o modo su~:t;to cotp._. 
re~~que ·dovo ·a. . m1m .. p1>oprto: não• me .que esiou me .. pronunc•a.n~o; a. boa vontàd~ . 
tl'a~sftgurei jamais emJCigral .de feira; · para .(!OID QU~ adVID-bO Q!l' des~o~ de V: ·~.~, nio 
Ti~ .. esca.bujar co.ntra.• o voto vencedor . da ,q~erendo que·esees e_ncamtnha.mentosd~,votll;• 
maioria. e· f~er da Ga.ma-ra, o·qJle! não · ~ .ça.o ~e - .prolong~em; antes 4ue y . •. ~-~· ... ~~ 
cabi'iel,. uma. aren.a.· em· que eu•. cllteja;·, . coma·. : pravma, r~strii\]o I_I!ilaha. a.rg.umentaçao ,,aifgt · 
ridjçuJO<@adia.d.or ,a~e _agita.r pPIIliei!SO>:co.ntro· ;4e' Jll6l rêm·~r lia tnbana·, : . . . _:. . 

-alluiUO;;p&llllio'C?'qUe só tt:l~o .oomOrreuiedio· o ' Uit sR:., DEPU'l'A:DD-"'-S{r da;ndo aú.~f5àil :da . 
protesto·~e.lniuh~ consçJenCla. . . . . :l,'estricção gas~a V • Éx. um tempo. en~rm,e •. ~ 
.. E~a:o c['ne-'oo-Uilhai ai~ dizer; . ('!tiuitó_ bem•; '\ o SR. ·BÍtiOio:.. Fii::HO-'- ImaginO'" Vi Ex. o··. 
!JIU~fo bem. r. · ·. . . . · . .·. que eu ga;e~ia.,•si 'apanll~e o .fieu' apaNe·'e. , 

. . · . · ·.. .. . . :, . o des0nvolvesse' I'(Rim.) • • · .. ·· . · 
, .,C»' Sr_. Brielo J.ilil~o (pela ordem!;--: . Como,,porem,,~ão q_uero. pro~lar _o elica.~ . 
. Sr. P~stdente, .ao en~a:o~mbar a votal)ao, mlnha.mento,· de11are1 de levar em conta. o 
:necessrto de um escla.r.eerme~to- do nobre· aparte, para dizi!i.• que' lamento qua essa. 

. D&pntado :pelo Rio. Grande do Sul, a.u to r da· emenda; .nã.o esteja' · corivenien~merite'r~(J.i. 
emenda. . : • gi·da, isto é~ só sé' a1,lplique ás forças· do-

·s; ,·Ex; quer que no art. ~. onde se !alla.. exercito•. . · . · · : 
em officia.es e praças dos oo.l'pos do ·ex:er· E' · pena., porque· a, emenda, viria.· tirar os 
-cito, diga-se-otticlaes generaes, superiores, command&utes·'dofl' .. corpos· de' um emb.aràÇ00 · 
.. sttbalternos e praças do· exercito. · · e por sua vez os· officiaes supel'ioreli de ul:ll& ' 

.Ora, nã:o-vejo·no·al't; .2~ ·disposição que sé' situação'emba.i·açosa. · · . · · 
refira a. omci.w~ e ·pra98,s- do exercito;. de· Tenbo terminado as minhas' observa~ões' 
sejaria, então; que S. Ex. me informasse dentro do art; · 208'· do Regimento; San:o. · 

•qua.I-a.:disp.osição a quese.a.pplica. a emenda. t o;,.ma deola.randoque·voto contra· a; em.endii. . 
o~ Sa:. 'BA.RBOBÂ: ·ElM:A:--«Todos O&' 08 ofti· do distincto·Deputa;do·pelo Rio G:randedo'Sul • . 

· · · ld d ........ 1 · · ........ Em segui!la. é' posta. ·a;-vows-· e· ré,ieit&Uil.::il; 
ci~·e; · so a 08' """"'casses arnu.uas.•· refertdaem~!lda sob'o· ni 11)';- . · _ · · :. 

- · .O. SR. Brucro. FiL!to--Ah I .Vejo .q~e a . . _ .. . .: . ·· . - . · 
.,-emenda ·serefere.á..letti'&D do ar~. 2~; . ·. os:r; Geioma no'Ra'li.tlôcli'er 
<A. Iet~ra. D se refsr~ ~ todos- oscoftici~a e ;(pelà. orâem) .:..·.Requer 'veriftcaao·; 'da , TO,~ ·· 
soldados da.s classes. armadas, ao,. pa.sso, que. . ta;Q&o. . · . . ' · .. · · . . .·'' ·' 

· a enierúla di,Z IIGS~itq. apenas a,' OtfiCiaés. i6• : . Prócedéndd'se· ·á' verifte&ção' r8G6llhece•lie 
· nera.esr 6Qpeviores, . sQ.ba.lterilos e., praças do · teréní ··votado o. tiivór' 96' Srs'; Deputados :5 
exercito.· · · · . · · · éontra. 14 Total- uo; · ·· · · · ·· ·· 

Ora, Ólil.sses a.rriu~da.ii São-tanto aa: fo~çt\5 ·. EL~nntinêiaa.a' a; ·'votá.~o :dai· 'llf)guÍri~ 
-dederra.. oomo •. as .de ma.r:; entreta.n~, a. ,emen:d&·sób'•O(D'. 16, dóJSri-Barboa&Lima: : ' 
-:emend&. de E; : .EJi' •. só ~ ap,plie&:aos offi~iaet. . «N.o mesmo lagar acorescent&se· :~E m~in- · 
"•e. praças do e~erçtto..- . , bros do Congi'esso , Nacional..» . . • :· 
;:, · :::-:vo!,-.v · · '1'5· 
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.~----~----~--~----~~~~~-----------
· o ·sr: ThoiOaz Cavalcanti (;) vaceinar pela lympha. a.nti-va.riollca., comer 

(pela t!l'dem) -Sr. Presidente, no. sa.bba.do, (! que a. lei o póde a.ttinglr ? . 
· quando se votou a emenda que se refere · a Esse Deputado não póde ser preso .sera 11·· 

classe . militar, eu estranbei quo se. :fizesse cença. de sua Camara. · 
i~~nção do restOd.os cidad_ãos bpa;zlleiros,pois~ Lembro á Camara; ouso lembrar-lhe nesta,. 
lel, no art. 1•, drspõe que é ella applici\vel a hora de-impacíencia, a opportunidade de se· 
todo o Brasil, e, portanto; liiio via razão para mandar tentar vaceinar algum destes perigos 
se consi~na.r em. um artigo especial o modo puiJlicps, ambulantes,que andam por a.b.i am-· 
pel? quaL se deví!l-.fazel' a. va.ccinaçlio obriga- pe.rados pelas immunidn.des parlameota.t'es, e
toria para os mrlltares_ . .· quo podem contrabir a varíola o tràosmst-

0 SR. BARBOS.I. Lm.<~. _.:.. Excopção odiosa. tiFa, ajim de diante de sua recusa, se vir pe· · 
. O Sk . . THÓMÁz CAVALCANTI_.:.. Si os mUi- dir a Camara. a necessaria licença pára que 
tares não teem p1•ivilógio; immúnidades ou eU e haja .de ser p.1oeessado pelo juiz. dos feitoS' 

. OJb•as garantias, a~é~? daquello.s quo lhes da. ~ude Publica., e conduzido por 3 mezes. 
s~ dádas pela Const!lmção geral da Rapu- a cadeia ab e:r;emplis l"egis. • • (c nlto ha como 
'bltc&', pergunto a V. Ex. ou ao leadiw si oã.o o exemplo partir do alto) afim de {}De a po
aerá ta.mbem justa uma medida. especial para pulação veja que o interesse do'Estado é que-
os Deputados e Senadores... . a saude de todos os seus subditos, pois que a 

situação .não é sinão de cidadãos e 'de sub-
- O ~R. BA~BOSA. LnrA-SóbJ•etqdo porque ditos, não póde perecer diante da situação. 

· \eem 1mmumda.dcs. especial em qne se acha este ou aquelle in-
O SR. TnoMAZ CA-vALCANTI-••• isto é,para vestido do manda.io de Deputado ou Sonador. 

m,embros do Congresso. Si ss. EEx, me de- · Ou esse Deputado, ou Senador, tem que ser 
cla.r~rem que estes membl'Os estão iooluidos submettido á. sancçiío penal des~a.lei e a. sano

-na.. dist~?Bição gera.!, tenho ra,zão quando me cão penal desta lei -é tres mezes de cadeia, 
:pronunc1o contra. a excepção feita .para. a. ou resistindo á.sordens daautoridadeinveiltiiia 
cl&S.Ile militar. de uma. funcção que lhe é commettida. pela 

Si ss. EEx. declararem qúe elles esGão propria lei, e não sêndo punido esse membro 
exceptuados, eu pediria. então a. camo.ra que do Cong!'esso Nacional fica incontãsta.vel-: 

· approvasse _a emenda. do nobre DeputadG, me11te em uma. situação privilegiada. pa.ra. 
. - para !lue nao fiquem os Deputados e sana· poder fazer o mal que o Estado querim-· 

·.· d~r~usentos da va.ecina. obrigatoria.. pedir, isto é, para poder bontra.llir a. va.
E esta a explicaQiip quE'_ peço ·á Mesa ou ao riola. e contagiar os seus coi:lcidadãos. · 

· ~eader, para. orientar 0 meu voto. Pelo propr10 Regulamento em vigor, todo 
. . . . . individuo ainda. que não seja medico tem a 

o . Sr. :J3arbo8a. Lima n (pela Obl'igação, sob pena. de multa. de de 50$000·· 
ordem)-Nos \emlos do artigo do Regimento, (~ Camara, eu sei bem que na. sua. m(l.iorie. 
para encaminbar a votação da emenda de nao conhece nem quer t!onhecer o regula.· 
que sou signatario, usa.ndo de um direito que mento) mas, pelo regulamento em vigor. 
me não póde ser desconhecido, e do q.uo nã.o todo cidadão é obl'i~ado a. denunciar qua.l-

' . UIIQ como l'a.vor, que não ~ra.deço a. n1nguem quer _caso_d,e ·molostm contagiosa, ocoorrldo. · 
· · . quando .se trata deüíuilUnizacões,não é multo na casa VISlnha. • 

. que _seda-ponha em pal'alello a questão de im· O S.a. Pn~IDENTE-l'eoo ao nobre Depu . .. 
mun1 a.de. ~-d · · · á dis i - d Re i D~e que se. es eciftcou na lai que osln· ""' o que se ClOJa pos ça.o o . g men~o • 

.. mos. votando, pe~ para. uma. certa. classe O St~. BARBoSA LntA-E' o que estou ta.
. a.liá.s abrangida nas disposiçõea · gei·ae~ d~ zendo, mostrando a necessidade de s~nota.r, 

·· m,esma. lei, se deseeu a. esse detalhe para. para. cumprir a lei, a. emenda. que estâ. liga.cla; 
... • fazer ver ás alasses armadas, exercito e·ma· a mesma.; não ha. meio de mostrar isto sem 

rinha., qu~ o serviço da. va.ccíoa lá é n.lguma. entrar no-de meritis da. mesma. emenda.; . 
. CO!JS& mazs do que o serviço na.s classes e i via Pofs bem, o ~eu vfsl.nho é, pelo regula.
··· e , al6:UID~ ~:o.usa de a.nalogo 1 faxina ; que a manto 4a hyg1ene, obrrgado ~ denunciar a 

va.ccmacao da.s senza.l;\S se prolonga. a.té lá, existClncza .. de qua.~qu.e1· molestu.\ contagiosa· 
par_que até l!L se p6de exercer a. coa.cção ma- na minha ~asa, s1, porve.ntura elle pz•esumir 
tertal, .de;;de que se 93pecitlcou isto não é que na. mmha. casa. ex1ste um• cMo de· mo
muito <iu.e se especifique para. este outro ca.so !estia contagiosa.. Si não denúncia paga. a 
que)à.z objeeto lia minha. emenda . multa de 50$ e é pa.sslvel da penu.lidade de· 

P. ergunt.o: Si um DeputMo e entre outr()8 oito dias de. cadeia (é do regulamento). 
e~110 Deputa4o serei eu,_ 110 r~cusa a. se dei:<a.; Sl denuncia te~J!. de alg~;~ma. sorte -oi tado 0 
, _ • . . . . . . delegt.do de hyg1ene, o mspector sa.nitarlov 

( ·J Est.c di•curso ,.,;0 foi:••vl.to .,..
10 

ort.d<>r. da zona· oorrespon!'-ente · que vae a minha· · ... casCl pal'a. fõU:er as mtimações da lei, . 
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O De.P,ut.a.-lo recusa-se a essas informo.ções :tivo pa.ra· uma. m~ioria · oninipotont.e )si.' 
e constttue no seu lar um fóco perigoso PM'a este Deputa/lo ou Senador for mnn~ro de 
transm!;slio do molostia.s· couta.gios:~.s que o um:~. mtnori<~. r ecalci tt-a,nto, hypotllese em 
Esta.tlo, se:y1pre bontlados'l' quer impedir quo que dosde logo se pOde conceder a licença 
alastre.peh população da Capital. para que elle vá. purgar tres me20~s de ca-

O SR. PR~stD~IST.c: _ o nobi·o Deputa.cÍo deh commtnados no Regulamento à sua t !!i• 
m·osh incuraveL 

- cs.:tá. excedendo· os limitei! permittidos pelo A C:una.l':l. vota.t•â esclarecida., como ha 
l'tegiinento- muito tempo est:t. · 

O SR. R~RBlSA L!MA.-R'!tou propondo um 
alminiculo ao R.egimonto. O Sr. GertDano ·H!\..ssloeller 

O SR. PRESIDENTE - Não é occasião da ~Peço a palavra. pela ordem. · 
pl'Opor a.tlminiaulos·ao. Regimento; é oaca,sião 
de ob>erva.r o Regimeuto . O Sr. Preei1:lente - V. E:c . já 

fu.llou so1>re a emenda, para. encaminhar a.. 
vo~i\o." 

O. SR. GERMANO HASSLOOHER - Ainda. não 
fa.llei; . em todo caso a maioria decidirá si 
faltei ou não . · · 

O Sn. • . BAB.BOSA. LIMA - V. Ex. o:.tviu á 
proposU. ·de um admínlculo ao Regimento 
feito pelO leacleY e não proteatou CODtJ'~ ella, 
porque não ha no Regimento artigo algum 
que consinta. que, a pt•oposito de um pro
jacto sobre va.coina.ção obriga.toria, dê o di- 0 Sr. GerJDano · Hasloohe.1.• 
rei to a qualquer Deputado de vir trazer (pela oJ·clem) (') -Sr. Presidente, apezar das' 
como ma teria pertinente ao mesmo pro- normas juridica.s valerem aqui segundo as 
jecto como elemento constitutivo da. lei a circumsta.ncias, invocarei um preceito que 
çpinião de um socre'ta.r lo de Estado. nós conhecemos descle que começamos a es-

ó SR. WEN'oEsr.A.u Ba.Az-Oode é quo o tudar a sciencia. do direito. · 
Regimento nã:o permitte 1 Em ma teria. de interpretação, onde a lei 

osa. BARBoSA LtMA.-Onde permitte 1 distingue, a ninguem é dado confundir. 
Ora; St•. Presidente, da tórma por qtie 

Vozes~Oh! está. redigido o projecto, que declara que a 
O SR. Wi!NOESLA.t: B:aAz-0 Regimonto o vaccinacio e revaccinação são obrlga,toria.s 

que diz é que não. se póda discutir d~ novo o em toda a Republica, enunciado este tão . 
as • .umpto. simples em seu art. I•, ser-nos-hia licito m-· 

terpret3.r como medida de ordem geral, · 
O SR. BARBoSA. LutA-A eollabora.çã.o de a.pplicavel a todos os cidadãos que compõem 

um Secretario de Estadu na con fecçã.o de 
uma lei, como promessa para 0 modo como a communhiío brazileil·a., a.sslm como a todos 
ha. tie ser fei&o 0 regulamento, não ê ele· a.quelloll que, não sondo bra.zileiL'0,3, foram 
mcri.to a.o modo como se ha. de fazer regi- l'OSidentes dentro do nosso paiz. · 
mentalmente a: lei. · Entreta.nto, a. redacçlio da lettra. D. do 

. art. 2• vem mostrar que não é tão !UDii.it a 
O Sn.. WENOESLAU Bn.A.z ....,, Argumentei medida., como poderia parece 1·, ·uma vez que,. 

com a dproprla lei-disse íl;u~, a. mel! vêr, depois de detel'tninar que a vaccinação e re~ 
es.~va_ e accordo com o P10Jecto a !nter- vaccinaolio são obrigatorias, o projecto di:~; 
pteto.çao que eu ~va, isto que a. .a.~celtw;!o que os otftciaes e ISO.ldadosdas classes armadas 
ao !lttesta.do medtco era plll'mlttldo pelo da Republica. deverão ser neoina.dos c re-
praJect.o • - 1 vaooin~dos de ~ccordo com essa lei'. 

O SR. B.&.aBoSA LIMA-R'ecllSa.da a .emend~, ora, sr: Presidente, parece que a· r o--
em summa, .e como ma~s uma ma.Dlt'es~ça.o dacção do . art . 1• obl'iga, apenas a massa 
de deferenc1a. • • anonymo. dos cidadãos, exclnindo todos ... 

O Sa. PRESIDE~TE-Y. E:<. tenha paci- aquelles que ocoupem determinadas clasift· 
encià.; mas não póde discutir ' a emenda; c~a otncta.es no mundo kt~.zile!J•o ; ; pOr· 

o sn. .· BA.RBOSA. LIMA- v. Ex. está vl.'ndo que, s1 a.ssim não fosse, set•ia. ooioso o .pro' 
pelo modo de me enunola.r que vou ter- jacto tleclarar, além do ~ispositivo gara1 d<> 
minár. art. l•;~ue tambem d.evu~om ser vaccinados 

Rejeitada a emenda, em summa, :dea, de- e. revaccmados os oftlcme!l. e praças . d~ . exer
monstr~o qu'l Deputado e Senador, mem- , c\to,. . . . 
broa do congre130, graças ll.s immunidades de I E po.;qu~ o pensamento do le~tsl~·lor, no 
que alo investidos, podem consUtulr em sua ~rt. 1 • nati foi comprehender mdtstlnctu- .. 
casu um fóco para oxpargir as molestias 
contagio~as, Bll.lvo (o quo o~t(t bem sugges·l (·) Es:~ <li"c•n·o, :•·· !., ; •... -.; 1 ~, ; .•. : .•• , •. ,.oJ , :·. 
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mente a todos os cidadã.os brazileiros, e sim cMulw até dous contos de réis, qué po • 
. sômen~ á mass:~. ge~al dos cidadãos não elas -lerão ser convertidas em, prisão até o prazo . 
.. ' sifiéa.dos nas varias cla.sses de caracter ofil- maxlmo de tres mezes. :r> 

''.cial, :oomo o fllr.;;eiooalismo publico, . os re- Ora., Sr . . Presidente, os arts. i9 e 20 da 
presenta.ntes .da Nação; os representantes do .Constituição ga.ra.ntem as im~unidades par-_ 
Governo, os :\gentes fisca.es tl.e todas as na.- · ra.meo~res. - · . 
turezas, .etc. . . Pergunto: infdnglndo o Deputado qual-

• Como fol a propria lei que veio estebelecel' quer disposiçiio desta lei, sendo esta. infra
uma dispOsição espcofal sobre os militares, e cção um acto ·criminoso e ha.ve.ndo pena.s, 
cla.ró que tal era. uecessa.rio, porque não se inclusi-ve a de ·prisã:o até ·"res mezes, o pro
d~pre~endia. do art. 1•, e, per~n.to, era: in•. cesso neste cado pôde ser iniciaâ.o contra o 

. dispensavel declarar que os of'llclaes e praças Deputado antes do pronunciamento do Con-
. esta. va.m sujei tos .. á vaacinaçlio. gresso 'I . . 

Em ta.es condições, estender a obrigato. Parece-me que não. 
··rieiláde aos membl'OS do Congresso Nacio- Senado assim, veja. V. E:x:. que a. emenda. 
nat; gue e o que faz a. emenda., não é si- do Sr. Barbosa. Lima. contém uma disposição 

... :nã.o ... obedécel' ao mesmo pensamento geral da maior importancia. ; de importaocia tal, 
trái;ido pelos que acham indispensaveis a. em face das questões eonstitucionaes, que 

. vaccfuacão e revaccina.çã.o obrlgatori.as como não e fa.cil resolver • 
meio·prophyla.tico contra a variola, porque 0 · 

.não ê a qualidade ou a. posição otflcial do ill· Sn.. PEREIRA LIMA-Na du-vida., abste-
'dtvld.uo que o torna. ·mais ou menos apto a nha-ie, diz a. B1blia.. · 
ser o transmissor da variola, e nã.o é só, das O Sn.. Baroxo FlLHo-Nesta.s condições, não 

.'.VariaS eaJilá.ttaB SOCiB.es, a,. classe militar a. sendo clara a. situaçii.o, SOU forÇf.do a. voia.r 
: que póde contrahíl-a.; · contra a emenda. 
i·> ·A emenda -viza. portanto, decretar igual Supponha. V· Ex. que um Deputado "re--
~··. obrigaçã,o para. os m~mbros do Congresso, e sista. l\. vaccina.ção a. revaccina.ção. 
· na.d& ina.is na.'ura.l, JUSto e coherente, para. Nestas co[ldições, que acontece ~ Vem o 
·: .uma a.ssembléa que se diz republicana, do pedido de licença para o Deputado poder ser 
: quil>procla.ma.r a todas a. horas e momentos prooessa.do • 
. o seu· profundo resperto ao principio ba.slco · A Camara. negará essa. licença. ou pl'OCe• 
ida Coostltuic;ão, que determina. a igualdade dará. da. mesmo. fórma. que no caso Alfredo 
de todos os bra.zflairos pera.nto ~ lei. V areJa. ~ · 

, · . Assim, Sr. Presiden~. 0 Congt•esso, que Eis uma interrogação qae fica de pê. 
vae crear, dentro do am p1•ojecto de lei, Enca.minhada. a. vot~o, com a brevidade 

·umael'oepção com relacã.o ao exercito, tor- que me ê imposta pelo a1•t. 208 do Regi
: naria. odiosa. o. suo. attltudo si não quizesse, monto, deixo a. tribuna pa.ra. ae1• occupa.da 

a.o mesmo tempo, mostra.r quG da. sua pa.rte por outro muis competon~o • 
. ha õ mo.is nobre cumprimento da. lei, tanto Em segnida. é posta a, votos e rejeitada, 
. que acoeltou e mandou incorporar ao pro- por 103 votos contra. B, a referida emenda 
' Jeoto·uma disposição que attinge !\OS propríoa sob n. 16 (O St•. Olilleit•a li'igueif'edo deixa a 
.· membros do Congres.go. ' · cadeira da presidencia, que e occupada peZo 
' P<ir·i.sto, é dever nosso a.pp1•ovar a emenda. Sr . JuUo de Mello, 20 Vice-Presidente.) 
:. do Sr.- Ba.rbosa Lima · E' · a.núunciada. a. votação da seguinte 
:;. : _..Te_nho conclui~ o. emenda sob n. 17, do Sr. Barbosa Lima. : 
: ;·: ·~ Sr. Bricto Filho-sr; Presi- . cNo mesmo logar accresceote-se : E minis· 
. <lente, realmente es~ emenda-e serei breve tros de Etrta.do e o Presldentê da R.epubllca..» 
· no.sentido de encaminhar·a. vota.çio-contém 
\:Jíl&t'arla da.maior releva.ncla. O SI". Barboea. Llm.a. (•) (pela 
, .... . ordem)-Diz o a.rt. 208 do Regimento: 
:· Pô~que,quedizaMtraEdoa.ri. 2.·~ «Poroccasiãbdevotar ... •éagora.c ••. po· 
· .. Alettra E do ·a1•t. 2. • diz o seguinte: derá. ser concedida. a paJ.a.vra. pela. ordem.,.~ 

. :,cO· .. aoverno Ia.noai'á. mã-o, atlrn de que foi o que V. Ex, fez para mim, coacedend'o· 
;~llelll-!Il· ·ftelmente cumpridas as disposições ma. ~ . • .p~ra breves esclarecimentos sim· · 
, desta; : lei, da. medida; estabelaoida. na. pri~ plesmente no sentido de enca.minhar a. vota-
. _meira parte. da. lettra. t do § 3• do a.rt. 1• do-· cito; nio podendo ser no-vamente dilcutlda. 
Jlecret.O a; 1.151, de 5 de janeiro de 1904. . · a. ma.~ria. nêm pe~mittida.s longaa ~pii-
.· , E' que queristo dizer1 ca.c;Oes., 
'. Qaar dizer que pâra a.s inf1•acçõas sa.nit'i\

rta.s ficam fnstitutda.a aa seguinte& penas: (•) Ealo diacll~·ro t:io foi rcvi•lo 1,oio o•ado1•• 
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· Eu não . quero . a. pala;vra sinão . para · dar .. o Sn. PBREIRA. Loo - Queira desculpar • 
breve3.esclarecimentos no sentido de anca.- ·a. intervenção~ · .. --'' ' 
mlilba.r a ~otação. . . · · . ·o SR.. :BA.it&osA LIMa-Ao contrario; Iilui:to.'. 

Em primeiro loga1·, que ê esclareoimenío ~ · me Sltizfa.z, .pois intrepreta dispos!çõ~s ;do 
Que é dar eselarecimenoo ~ oQsso Regimento. . . . 
E' tornar mais cla.ra uma disposição que . Mas . eu de:iejava saber, Sr. Presideil.t.e, o·. 

se vae votar· · qlle sã.o esses breves esclarecimentos. Br·e~ ., 
Quem é o mais competente para preten- ves eu sei 0 que signijica, 

der . tornar mais clara uma. disposiÇão que se 
Ya9 votar~ o autor da emenda.. O SR.. Pn.Ei>J.DÉNTE-Peço ao nobre Depu-. 

Então !1.· autor da. emenda, pedindo a.pa.· tado se cinja. ao qne dispõe o Regimen to .. ·: . 
lavra. para esclarecer uma disposição que o .SR. BARBosA. Ln.tA~ E' o ,que es~o.u fa· 
submetteu ao eriterio de seus eollegas, não zendo. Sabe V. Ex., Sr. Presidento .. que eu . 
e.stá. desrespeitando o Regimento. estou dentro do Regimento, · pi)r ·isso · q~e 
.. o· que resta. .é que esseS es'cla.reoimentos estou dando escla.recima!ltos sobre a. ma.1à-

seja.m breves. - . · · r ia que se va.e votar, nã.o estou dtva.gando. 
MAs antes de .e.ntrar na questãçl de quan• 0 SR. PRESIDENTE-Ha. sete. minutos que 

tldade, vejamos a. questão de qualidade. v_ Ex. f a. lia. e no entretanto aind& não tra.· 
Como é que ·Se póde tornar mais clara. uma · 
disposição que se vae votar sem conhecer de tou de enca.minha.r a. votação. 
·meritis, sem examinar a. disposição, sem co- O SR. BARBOSA LIMA,.-Perdã.o; ha quanto 
ieja.l-a. com os artigos da.. lei que ella. ad· tempo 7 · 
mitte, que ella. eJtplica. ? o SR., PRESIDENTE- Ha sete minutos • . 

Fazendo is~o. está. se discutindo de novo . . o Sn. BARllOSA LP'A -. Não é . po. sstvel., . 
a. ma.teria 1 · " -

Si se está discutindo de novo a mataria Sr. Presidente. v. Ex. riatura.lmente ·eatá. 
i d f R.e 1 equivocado, · . · 

a. pon o e in ringit• o g monto, eu não Eu estou fazendo um appello á. Mesa. : 
sei o que. é dar esclarecimentos. .. 

Si é isto, si da.ndo eselareclmentos, se está. que é egclll.reoimeuto 1 · . · 
infringindo o Regimento, nã.o se póde por- . O Sa . PRESIDENTE - Peço de novo · 
tanto ser convidado a. ficar dentro do Regi- ao nobre D~puta.do qna restrinJa as sua.• · 
mento para fóra. do qual· não se sabiu. considerações. · . 

0 SR. PEREIR4 LIMA.- 0 Regiinetito pro· 0 SR. BARBOSA LIMA- Tem OU nio cabl· 
hibe a diSOllSSão. . menio SOlicitar esclarecimento anteS da VO• 

O. S B L M ltt ~ç!i:o de um dispositivo' · · · 
R. ARBOSA IlllA - ." as· perm íl o Niío ha . um precedente ésta.belecido, não 

o esclarecimento, não.ê assim 1 ba. lettra. eltpressa. d(l!lte ou da.quelle ar·. 
O Sa. PEREIRA Lnu.- Não sobre a. dis- tl1o restricio do Regimento, não fia. praxe, 

eussão, ma.s sim sobre a vota.ção. oa.o h a. ostylos da. Casa.. . 
o sa. BARBos.\ LruA- o Rel!'imento t1 Perdôe·mo: V. Ex. sa.be qua.nw me me-

olo.ro e diz : c Por oocasião de voto.r poder4 reoo, mo.s cu estou usando ·de um direi to quo 
ser concedida a pala.vra. . pela Ol'dem, para. compete ao Del?_uwto, 
breves (l!lclaroclmentol. • Essa ezprossa.o-breves o.scla.r&Clmentoa-

0 P · Jd. teve occa.slão do proporcionar aos Sra. De· 
Sa. EREI&A. LIM.'\. - Sobre a votaoii.o. puta.dos ensejo para estréas•brilhan~s como 

!~::se aos artigos .a.oteriore8 do Regi· foi aquella feita, a proposito de uma. emenda. 
ao Oroa.mento da. Receita, \)elo ta.len,oso e 

O Sa. BARBOSA LIMA.- ·sobre votaç!o do illustrado Deputado mineiro o Sl'. Garlos 
que ~ · Peh:oto Filho. . · ' 

O Sa. PEREIRA LIMA -A emenda póde Pois bex:il: eu hoje desejo uaa.r dessa. mesllla ' 
conter duas disposicões, e o. Deputado pre-- fa.culdade, de~graçadamente~ com.mutto me-:. 
tender reque1•er a. separação na. vo+nnão, llD~ talento do que OiiSO distiactissimo• col•,' 

- ~a. ; O SR.. BA.RBOSA LIMA - Então é para. isto 
o esota1•ecimento ~ . O Sa. PaESiD.E:N'l'E-0 nobre Deputa.dopoi: 

o SR. PEREIR.\. LIMA- 0 artigo retere-se Minaa·naquella. occa.siii.o g&~~toumutto J?l&p.os; 
. á votaçio e niio á discl188ão da. mataria., . . tempo·do que V • Ex. agora' . ··. . ~ 

. 0 SR.. BARBOSA. LIMA-V. Ex. não selem~ ! 
O Sa. PRESIDENTE - Att&nção [ bra. : 0 illus~re Deputado por Miil~ ~ntrou:. 

· O SR. BA.RBOSA. LIMA -V. Bx. vê, Sr. até na ques'io da. conventencia. óu nio da. . 
Pre~ldenie, que não sou eu quem prolonga. o poroen~gem de 40 •!~ 110bre o direitOS da. ta.-· 
debMe. rinba, etc., e S. Es. !a.Uoú por tatfórma-,na 
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. defesa dâs suas idéas~ que eu até votei de 
accordo com S. Ex. Quero ·usar de mesmo 
direito de quo usou o nosso distincto collega, 
e é· po1• essa razão que eu, longe de feril• 
o dispositivo do art. 208 do Regimento, estou 

,_ de accordo CJm elle, quando solicito estes 
esclarecimentos, pois estou protestando ex· 
plicitamente e protestã.ndJ. expressamente 
contra a falta de interpretação cxacta. .•. 

O .. SR. PRESIDENTE-Peço 3.0 nobee ·Depu
tado que se cinja á m1teria. de ~imples 
explicações. 

Q Sa. BARBOSA. LBIA-' .•• que eu desejo, 
comtanto que fique assentado que eu não 
estoufóra da o1•dem ca.tJa v.;z que tomo aqui 
a palavra a. regpeito da questão. 

Eu não sou um di.scolo, ném um parf.ur
ba.dor contumaz da ót•dem int91•na dos nossos 
trabalhos ; estou usando d.e . um direito, 
.firme, sereno (tão sereno quanto me per
mitte o Parlamento aesta hora), inn.halavel, 
disposto a. não pr•ovoca.r violencias, mas 
ta.mbem a .não ternol-as. 

O,SR. PEREIRA Lii\IA-Mas nãry é uma. vio 
lencia ir contra. o RegimentC» ~ 
· OSR. BARBOSA LUIA- E', sim, tanto que 

se está desconhecendo o direito quo tenho ••. 
O SR. Pl~REIIt.A LlM.\. --De falla.L' sobro o 

a.ssumpto não tem direito ; só pó:le fa.lla1• 
sobre a votação. 

0 SR. BARBOSA LUIA-Não é a interpre
tação que a Mesa dá aa Regimento; e, com 
g1•a.nde de1gosto meu. V. Ex. aind.ll. não é },re
sidente da Camara. Ima~ine com que acJ.ta.
mento eu acceitaria sua interp·retação, si 
V~ Ez. muito merecidamente occupasse a 
cadeira da pt·csidoncia ! 

·· O Sa. PEREIRA Lil\lA- Não pretendo isso, 
apenas estou dando a minha opinião. 

O Sn., DAnnosA LnrA - Pertolta.mente ; 
e eu e.;ta.va no direito do divergir da sua 
interpretação, que é 1ntarpreta.çõ.o dQutrloal, 
não é interpretacão authentica. 

() Sa.. PEREIRA Lnu. - o ltcglmento nã.o 
permitte a discussão agora. 

0 Sli. • BARBOSA LIMA.- E eu estou dis
cutindo ~ Estou em uma questão de ordem. 

0 ·SR. PRESIDENTE- Atteoc;ã.o ! 
O Sa. BAJ.tB'lSA LIKA - c Attenção » ! é 

. para o nobre Deputado .•• (Riso.) 
O que ftz foi levantar uma questão de 

ordem, dentro da qual estou, ~erguntando o 
que ê e.;clarecor uma emenaa que se ,.a.e 
vota.r. · 
·. :Esta . é a ques·tão. 

,O Sa. PRESIDENTE- 0 Regimento SÔ per• 
mitto poucas palavras. . · 

0 S&. BARBOSA LmA - Já V. Ex. . con· 
corda,. ao . menos implicitamente, que · es~lâ'.. 
recer ma teria · quo se va.e votar• é examí· 
nal-a... · · · 

UM SR. DEPUTA.'DO- E' discutU-a 1! 
0 SR. BARBOSA LDIA .;;,_. Não quero sá.lJer 

de palavras. . 
Não estamos no tempo-de Gaio, em c1ue .o 

individuo podia perder sua acção porque, eni 
vez de arbo1·, tinha dito par exemplo. vitus, 
ni1o ; não estamos no tempo da ful'malistica. 
romana. 

Si se qum~ impedir a minoria do enca
minhar, que se faça [~lguma coisa de preciso, 
de tão preciso, de tão rigoroso, que · seja 
como umá bitola, um modelo, um · padrão, 
um typo palo qual se mod.elo a Cama.ra in
teü•a, em . todas as variantes quo tiver de 
a.doptar, conforme a opposição tiver de ser 
apresentada em ma.teria. de a.reia.s mona• 
ziticas, pelo Ulu~trl3 Deputado qu~ ha. pouco 
me interrompeu, da bancada fluminense, ou 
em out1•a. questão, rehtiva, supponhamos, ao 
imposto de dividendo, quo talvez venha. 
dividh• a Ca.mara muito b·:evemente, ou em 
questão da Soroca.ba.na, etc., etc. 

A emenda. em summl, é esta- até aqui, 
m•a a discussão de ordem ; agora, vou enca· 
minhar- e acct•escente-se : Ministros- de 
Estado e Presi(lento da. U.epublica..• 

Accrescente-se o que1 Ao a.t•tigo que espe.;. 
citlca uma certa classe de cidadãos Bllbme'tti.s 
dos á uma. d!sciplina e.spocial, no corpo da
disposiçõo~ penaes desta. lói; ques sã.o esses 
cida!lã.os ~ 

São os otnciael! o Pl'aca.s das classes ar• 
madas ••• e não sai si a guarda nacional 
está incluida.. p:Jrque, si e.itivor, csta.ri 
todo o mundo, ma~bo, bem ontcnltdo. 

M;toda. então a emeodtL que se accres
cento: 

«0 Presidente d& Republica. e os Minillt1•os 
do Estado.• 

Sim; supponha-sa <J.,Ue va.c um hereje me
dico, empregado na Directoria. de Sa.ude Pu· 
blica., que ousa. penetrar no pa.lacio, na curia 
'·egis, o se . propõe a vaccína.r o P1·esidente 
da. Rcpublica.. -

Não podemos imaginar qu3 o Presiden
te da Repablica. seja. sempre o !Ilustrado 
paulista., . multo acostumado a tudo quanto 
ó . sóro, .e muito satisfeito em os injecta.r. 
todos sob sua palle respeitabilíssima. • 

Vamos suppor que seja. um outro cidadão. 
que não concorde com a tooculação va.ccínal 
e que so recuse. 

Garanth• essa direito ao Presidente da. Re
publica. é abalar a. ordem constitucional, col· 
locar 9 Prcsid~ntc ~ Republica. na &ítua.ção 
de ser necessarm. a Intervenção do·congreaso 
Nv..cional para. o empeacltme1~t p~rque e.sto 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/201513:41- Página 68 de 71 

.tém,.de p1•e.ce~er aquella. out1•a situação em 
que . o Presidente ficará collocado, . tendo de 

· .comparecar . perante tribunal cor1·ecciona.l 
onde-lhe poderá ser imposta. a penalidade de 

· tres mezes de pt•isão. · 
Ora, o Presidente da. Ropnblica, neste 

.regimen, não póde ser passível de uma. pe· 
nalidade de · tres_ mezes de prisão, sem tet 
.previamente subinettido ao processo político, 

. .lembrar á Ca.mara que esta emenda envolve 
de alguma . sorte uma evel;).tualidade de 
.empeachment .. · 

Dito isto, estou contente, vendo tanta. luz 
quanto. é possível sobre o assumpto em de
.bate, esclarecendo, não . o combatendo, e não 
continuo no encaminhamento, porquenão sei 
nem ninguem sab~ .o caminho a seguir. Em 
todo caso, fiz o· que era possível, para escla
.recer e cumprir o Regimento. 

() Sr. GeriDano Dassloeber 
(pela ordem)..;_ Br. Presidente, V. Ex. com
'prehende que não póde deixar de estar den
tro dos termos rogimentaes, encaminhar a 
··votaçc1o, a pedir ac1uelles Deputados que fo1·· 
mama. maioria que nos expliquem sobre o 
.en:unciado de um texto de~se projecto, para 
b~m nos orientarmos quanto ás consoquen
.cias que tiramos da sua leitura. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO- Vae-se votar 
. a emonda, e nã.o o projecto. 

. 599 ; 

que não immuniza, nem impede a transmis
sãodo.germen .da molestia, como .. a va.1•iola.. 

Vê V. Ex. que estou pedindo esclareci
mento a quem tem. autoridade para isto, no 
sentido de até simplifica1• a votação. 

Da respasta á:3 informações que paço:dc
pendel'á .o meu voto • 

Tenho dito. 

O ·Sr. Brio i o F llho _(pela ordem) 
-Realmente, Sr. Presidente, esta emenda 
do Sr. Barbosa Lima, é das taes que nos 
deixam na. mesma situação embaraçosa ·· que 
a - em~nda . antecedente, porque · ha regras 
taes para o processo do Presidente da Repu
blica, que na hypothese em que elle · se 
opponha. á vaccinação e reva.ccinação obri
gatoria. ~. 

O SR. Luiz ALVES.;_ Quer seja approvada, 
quer não a emenda, a situação do Presidente 
da Republica não muda. . 

0 SR. BRICIO FILHO.;_Como diz om apa1•te 
o illus_trado representante de Minas, o Sr. 
João Luiz Alves, nem mesmo que a emenda 
seja aprovada, a situação mudará. 

O Presidente · da Republica não poderá ser 
processado sem que o Poder Legislativo se 
pronuncie de a.ccordo com os dispositivos 
consti tucionaes. · 

A emenda. é desnecessa1•ia, deve po1• isso· 
sm• 1•ajeitada. . 

Ora, Sr. Presidente, eis um ponto em que 
ostamos de a.ccordo, e vê V. Ex. a. vantagem 
do encaminhamento d2. dfscussão, em breves · 
termos como . estou fazendo, dentro da dispo~ 
siçã.o do art. 208 do Regimento . 

s. Ex. entende que a emenda é desneces-
0 SR. ELPIDIO FIGUEÍREDO- Peço esclare- saria.; eu ent'mdo ta.mbem, pot•que, quex• seja 

-cimentos ao autor da emenda. approvada, quet• não, a. Directo1·ia de Sautte 

0 Sn.. GEU.l\1.\NO HASSLOCHER- Vae•se VO· 
-ta.r uma emenda <1ue o seu autor achou indis
pensavel, porque, lendo o projecto, pensou 
que devia. completai-o com a inclusão desta 
. emenda.. 

o Sa. GERMANO HAsstocnER..;. o projecto com todo o seu poder, com toda a sua. foí•oa, 
decretou a. va.cclna obriga torta., quo é uma não poderá. agil• Clea.nte do Presidente da · Re
'llledida. gera.l, e depois, no art. 2? ma.ndou publica, sem que em pl."imei1•o loga1• o Poder 
estender esta. ·medida. ao exercito, acredi- Legislativo se pronuncie. · 
ta.ndo que a di.spoaição do art. to Hnlm sido Si eu não estivesse simplesmente e ncaml-
limitW. · nhando a votação. sl não ostlves.se discutindo 
. Algumas -emendásmâncÍání"ês'fOOder àmé. unicamente as questões que não o.trende~ 
dida. aos Membros do Congresso Nacional, ao disposições expressas do Regimento, eu me 
Presid~ntg da. Rep· ubli_ea. e Secr_ etario de occuparla do processo de responsabilidade do 

Presidente da Republica.. de todas as circum
Esta.do e aos mémbros do Corpo Díplomatíco. sta.ncias que 0 acompanham, 0 que consum-
.... Ê;~·nãtürãi:-~tãntõ,4ooeupe;ã'iniór: mirfa. muito tempo. ' 
mações ao leu der ou ao relator do pro- Mas, como sou forçado a respeitar a. ' dis-

jeeto. posição do RegímentQ, comó não me posso 
Pergunto aos nobres DeP,uwtos si este alongar, vou desde já. ultimar mtobai consl

projecto a.ttinge a. todos os c1dadiol indistin· dorações na. tribuna., · declarando-mo ínteira.
cta.mente, porque em ial cuo, estas emeadas mente de accordo com o íllUfJtre . repl'.osen· 
. .tio desnecessa.rías. tanto de Minas, o Sr. Joio Luiz· Alves; isto 

Si o projeeto, porém, estabelece escepeões, é, achando a emenda desneoossa.l'í&, viíto 
vota.ref pelas emendas, porque acho que oão que ella nio vae mudar a. tltuaçlo do Pre
ha razão para escluirJes~au pelo facto de sidente da Republlca. em face dá Dircctoria 
.desempenharem ele,· as po~I.Çõee toetaes, ode Saude, com todas as sua!J d1sposiçõe8 dra-
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con~anas de regulamento,- . com todas suas .da em~nda que submetti á consid-eração .da . 
seringa~:~, com todos os seus'Sor&s .e vaccina.s .• ~ Casa, emend~ que se refere aos submarinos. 

Nes-tas condições, achando a emenda de~- . Cómo, em virtude do Regimento,a .emenda 
· neceésariat tenho o desprazer de votar con~' tem de ir á Commissãode ·Orçamento para 
tra ella; ele accordo cem nobre Deputado por receber parecer, restando-me a faculdade de · 
l\1ina.s. . _ . . . discutir o mesmo parecer .quando vier da 

E nada mais tenho a -dizer J>3.N1• encam~- Commissão~deixa de debater agora o projectc::>, 
nhar a votação. (Muito bem ! ) - . reservando-me para vir á tribuna, quando a 

Feita. a v.otação; verifica-se uio hayer nu- · Comm,issão :de· Orça.J.Qento ·se pronuncjaracer- -
mero. '. c.a. das emendas:que a.ugmenta.m a .despeza . . 
. · . . · · · · · . . · . Ninguem ·mais pedindo a p.àlavra, encer- · 
. O J!8r. Germ.a'J,lO . Hassloc~e.r rada a discussão e adiada a ·votação até que -

(p.~laor'd-em}--:Sr. Pres1d~nte, Y. Ex • . de~IdlU · à Co.mmissão de. Orçamento dé parecer sobre 
que esta v.a finda. .a. votaçao. Alguns . collegas . . as emendas .o.iferec1d:as. 
se :rétiraram • . . E' a·nnunciada a ·sa discussão do projecto ·' 

9 Sr. Preslden -te-Quando Jiz esta: n • ~85, de 1:.904, . au.to_riza~do o . Poder Ex· · 
declaração 1 Ao submetter .a emenda a votos·. ecut~vo -a abrtr. a,o M_1mster10 da. ·Fazenda o · 
pedi ao_s Srs. Dep_u.t_ados ques_e.co_.nser:vass_elll credito extraordmar10 de 51$849, ouro, e 
.ae pé, para ~e proceder :á· con ta;g.em ·dqs 604: 394$g45,. P.apel, para e~~ctuar o paga- 
votos, por parecer á Mesa não haver nu:. Il!ento das drV:Idas ~e. exe~clC!OS tla.dos rela.· 
mero no recinto. São as minhas palavr~ t1vas aos -var10s M1mster10s. 
ditas em voz alta. · Ni~guem pedindo a .pala:vra,, é encerrada a· 

Votá,ram contra a emenda 87 Srs. Depu- discussão e adiada a votação. 
tados, e a favor nenhum· . E' annu.nciada a discussão unica do pro- · 

Nã.o h_a ~umero. Vae-se proceder á cha-. jecto n. 193, de 1904, relati-vo ·á emenda ·do 
mada. · . . Senado ao projecto ·n. 318 E. de 1903, que 

.Proced.endo-se . á chamada ve;rJ:~ca·&e .te, fixa os vencimentos do pessoal da Mesa de 
rem-se ausentado os Srs._ Cbr}.Stlllo .Cruz- Rendas de }8· classe de S. F-rancisco em 
Virgílio Brigi!lo, Frederico Bo~ges, Walfre- Santa catha.rina. ' 
do Leal, Affonso Costa, Pererr..a de Lyra" · 
Joio . Vieir~, Esmera.Idinp :Bandeira., .Es·taeio Ninguem pedindo a palavra, ê ·encer-rada 
Coimbra, .Arroxella.s GaJvão, .Oli-'veira. Valia.- a. discussão e adiada, a votação. 
dão, Tosta, Bulcão Vianna, Augu~to· d.e Frei,- E' annunciada a. discussão unica .do parecer · 
ta.s, Heredia de Sá., Correia Dutra,Jrineu Ma- n. 65'0, de 1904, sobre as emendas offerooi· 
cha.do, Nels.on de Vasconcellos, Bulhões Mar- das na ga discussão do projecto n. 65 B, deste 
cial, Oscar Godoy, 811. Freire, Erico Co~lho, anno, substitutivo ao do o. 183, de 1903, que 
Joã() Baptista. Galvão Baptista, Henrique. organiza o quadro dos auditores do exercito, 
:Borg~s, C1·uvello cava.lcanti, Carvalho Br.it- declaraÇao dos seus direitos e deveres, 
to, . ~osé Lobo, Joaquim Teixeira. Brandão, tornando-os extensivos ao auditor da. ma.ri· · 
Qosta. Netto, Aquíno Ribeiro, Benedicto de nha, e dando o~tras prpvidencias. 
Souza., Carlos Cavalcanti, Carvalho. Chaves Nioguem pedindo a pal_a_, vra., é encerrada a 
Juvenal · Miller, Germano Ha.sslocler, Vioto- discusão ,e adiada a votação. 
riDO Monteiro e Diogo.F9rtuna. · 

E' sem debate encerrado em 25 discussio o 
o . @a-. Presldente-Res_ponderam a-rtigo unico do projecto n. 191, de 1904, au .. 

á ~hamada .106 Srs •. Deputada,. torizando o .Poder Executivo a. abrir ao Mi- · 
Não 'Q.a. DJimero. Fí~a. a.1i~ a votação. nisterio da Industria, Viação e Obras Publí· 
.,ast~a-se á -ma-teria .em dtscussão. ca.s o credito extra.ordinario de 72;653$600, . 

. E; an~uncía4A a. continuação da aa dísctu- .para pagar á A!!la.:on S!eam Na..,igatíon Com· 
sio do projectó n. 30 C, de 1904, s~bstitutivo pany a subvençao relat1va. aos mezes de · no· · 
do promto n. 30, deste' , a,nno~ que &Jitorizao' vembro e dezembro de 1903; ficando adiada a . 
'Presidente da Republíca. a encommendará' votaçlo. _ 

. Jndustria, pelo Mlntsterío da. Ma.rin·ha, ·os E' ánnuocíada a. 2- discussão do projeeton. 
n&Yiot que menciona. _ 145, de 19().4,_permittindo aos ·fanceiona.rios 

· ·~i vil federaes, activoa ou laa.ctivos, oonsig·. 
o •t!Jr. Pre•lden te-Tem a palavrá nara.m menalmente á sociedade anonyma. 

9 Sr. Bricio Filho. «Cooperativa Civil dos ·Poneetonarios PtJbli· . 
. : eotFederaea» até do01 terços dosseos ordena· 

o _ ... _... a _ rlolo Pllbo,- Sr. Presl· · doe para. pagamento de fornecimentos que· lhes -
~J;lte,- .pedi a. palavra. não só para dilcutlr tenham 'sido feitos pela mesma. sociedade, 

··· np1damen~ o projecto, como para. tratar ·e dando outra provldenciu; com pareceres . 
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SESSÃO ·EM 26 DE SETEMBRO DE 1.904 

das Commissões de Fazenda e Industria e O :Sr. Presiden·t.e-Tem a palavra-
Orçamento. o Sr. Elizeu Guilherme .. 

0 SR. ELIZEU. GUILHERME-Sr. Presidente,. 
O .Sr. Presidente -Tem a pala- 0 Sr. relator deve ter de preferencia .a,pa· 

vra. o Sr. Germano Hasslocher. lavra porque,vae fallat• a favor .• 

o Sr. Germano Hasslocher OSa. PRESIDENTE-Então, tem a palavra 
dirá muito pouco a respeito do projecto em o Sr. Deputado Neiva. 
debate, que, .em su<t opinião, não ·póde mere· o SR. NEIVA.- Sr. Presidente,' não sou 
~r o apoio da Camara. relaitor do projecto, mas, como presidente da 

Ha tempos, pedill e obteve licença para Commissão, tenho o ·direito de :fallar, em
funccionar na Republica a « Cooperativa bora não seja. muito .forte no novo regi-· 
Civil dos Funccionarios Publicas Ferteraes », ment0 · · 
- empreza. que se havia constituído com 0: Acreditava, porém, que, fallando a .fa.vo1•" 
objectivo de foruec@r, por preço niodico, ge- deveria esperar que o nobre Deputado apre-· 
neros de primeira ne_Qesstdade aqs empregados: sentassB as suas razões. 
publicos. - _· · o SR. PRESIDENTE-Fica ao arbítrio · de 

Agora, esta empre~ deseja que se permitta ·V. Ex. 
a~s funccio~arios publicos, a.ctivo~ ou in.a- o SR. NErvA.__:_Então . cedo a palavra ao .. 
ctrvos, consignarem, mensalmente, até dou-s .. nobre Deputado.· 
terços dos seus ordenados,para pagamento de 
fornecimentos quo lhes tenham sido feitos O ~R. PRE.SIDENTE- T~m a pala.v.ra o:~ 
-pela mesma sociedade, o que importa pod.e- Sr. Ellzeu Gudhez>me. 
rem os empregados publicos negochr os 0 Sr. Eliseu Guilb.eriD.e - 
seus vencimeniios. 

O empregado publico, pela legislação em Sr. Presidente, impressionou-me, desde que· 
vigo1·, não pôde d·ispor antecipadamente dos vi na ordem do dia, desagradavelmente~ . 
seus vencimentos. este projecto. . 

Assim, 0 projecto vem revogar uma lei, Trata-se não de um favor ou vantagens que · 
creando um privilegio, um monopolio, em aproveitem aos funcciona.rios, porque estes . 
b ft · d d t · d nada. pediram e não se dirigiram á Ca.mara, .. 
ene cto e e ermma a empreza.. no sentido do projecto. Si este:lhes aprovei-.. 
A' Commissão de Orçamento pareceu que o tasse, elles seinteressa1•ia.m por ·elle. 

facto dos empregados federaes consignarem Quem se dirigiu a esta camara, requerendo -
ã Cooperativa parte dos seus vencimentos. a concessão formulada, foram dons ou tres . · 
devendo ser feitas as respectivas averbações indivíduos que obtiveram do Governo au
nos livros do Thesouro, importava em ac- torização para formar uma sociedade ano· 
e-rescimo de trabalho e prejudicava a. boa nyma denominada. Gooper,ativa Di-,U de -
marcha do se1•viço publico. A. cooperativa Funccion«rios PubUcos Federaes. 
oft'ereceu, então, uma gratiftca~ão mensal de Sr. Presidente, desde logo, repito, im~· 
600$ para. os empregados incumbidos das pressionou·me desagradavelmente esta pro·
averbaçOes, devendo o t1•abalho ser feito fOra jecto, e inscrevi-me para. dar-lb.e combate da .; 
das horas do expediente· tribuna e chamar a. atten"Ção da Carnara sobre·· 

Sob todo3 os pontos de v'ish, o orador con- suas ineonveriiencias e desvantagens. 
sidera o projecto nocivo a.o f11~ccionalismo A Cama.ra, de fórma alguma, deverá dar· 
publico e nã·.J póde a.dmittir .que os repre· seu voto a e:.~ta conces3ão, em primeiro logar,. 
sentantes da Nação permittam. que uma porque ella se acha completamente ·ca.d:aca. 
companhia. pa;gue gratificações á .fu·ncciona.- O decreto do Gover.no, de 12 de j11lho de 
rios do Thesouro. . 1902, diz o seguinte : · . · 

O .Projecto,si fôr a.pprova.do,será uma ano- cArtigo unico. E' concedida.autorlzação ao 
maba introduzida na nossa. legislação. Não Dr. Eugenio de Barros Falcão de Lacerda, 
se deve absolutamente restringir a.o funccio· bacharel Jovino Barrai da Fonseca e Diniz.
nario publico o_ direito de dispor dos seus 'ile Souza Martins, para., dent1'0 do ~prazo de~ 
vencimentos como entender de sua conve- um o..nno, organizar-em nesta Capital -Federal 
niencía, conservadas as responsa.bll1dades uma sociedade anonyma sob a denC)minooção· 
vigeni'A!s. · ' de-cooperativa Civil de Funccio.narios Pu· 

Espera e pede á. Cama.ra que negue o seu blicos Federaes-mediante as bases q_ue=apre· 
voto ao projecto, e, si elle passar em ·2• dis-· sentarem, etc.,. 
ctUsio, na qual observa que não devia se Portanto, esta concessão está, oompleta.· 
achar, reBOrvar-se-tw. para d1scutil•o e com·· mente caduoa, visto. qu-e são decorrido 
batel-o amparado om razõet de ordem mats de dous -a.nnos da. . concessão, e e'lla. foi 
jurldic& e moral. (JluUo b1m; multo b1m.) teltapara ter execução dentro de um a.nno .. 

Vtl. V 70 . 
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·o SR.. PEREIRA .LIMÃ.-Mas o Poder Legis
lativo póJe fa.zer a revalidação. 

0 SR. ELISEU GUILUER1\IE-Seria preciSO 
·<um ... in•ojecto de lei especial. 

Como é que o Podet• Legislativo vae fazer 
... ,uma. concessão a. uma sociedade que não 
existe, a uma sociedade cuja concessã.o c:t-. 
ducou ~ 

O Sa.- MALAQUIAS GONÇALVES- Que não 
tem existencia lega.l. 

0 SR. ELISEU GUILHERME - Basta esta 
considera~o, para mostrar que o objectivo 

·deste p1•ojecto não existindo, a Camara não 
· póde adoptal-o; · 

E' preciso tornar saUente, S1•. Presidente, 
-que ê absurdo dar-se . permissão a funcciona
rios. publicas para que · façam consignàções a 
.uma sociedade uesta. natureza.. 

Eu entendo quo o funcciona.rio publico 
.Póde dispor do seu <linheiro da fórm1. que 
-quize1• e melhor enten•!er. 

0 SR. PEREIRA. DE LlMA- Não é obriga· 
torio. 

0 SR. ELISEU GUILHERME -Si não ê obt•i
.ga.torio, para que lei neste santido '? EUa. é, 
:portanto, ociosa e desnecessaria. 

Ainda lla. uma. outra ronsideração. O § 1° 
. do art. 1°, diz : 

«Feita a consigna.ção, set•á acceita. nas re
·pa.rticões federaes desta. Capital e averba.ção 
na. respectiva folha de p:tga.mento do consi

::gnante, devendo · continuar na mesma repar
tição, em que foi 'tverba.da a consignação, 

-o · pagamento da. importancin. consignada, 
· embora a remoção ou sahida do funccionario 
para servir fóra. da CaJ?ital Federal.» 

O que resulta daqui, Sr. Presidente, é 
·que o Governo ver-so-ha muitas vezes em 
dUftculdades pa.1•a designar um funccionario 
para qualquer Commissão fóra. da Capital 
Federal, porque é bem visível que o funccio
nario que tem de fazer uma viagom para 

. outro Estado tem necessariamente· dé faz~r 
despezas, tem de manter-se em uma loca.li· 
·.dadu·ditferente, e não poderá fazer .tudo isto 
sem os recursos que lhe dão os seus venci-· 
mantos. 

. Entretanto, os seus vencimentos fl.ca.m 
presos a. tê á I'emisãã.o da. di vida. · a. esta 

.sociedade que, como disse o nobre Deputo.do 
-.que me precedeu, · tem um ve1•dadoil•o pri· 
vilegio sobre todos os commarclantoa esls· 
tentes na Capital Federal. 

E' um Pl'ivilegio este que não póde sor 
, .concedido. 

tados, uma concurrencia desigual, conse~ 
quenc:a do privilegio concedido em favor dê 
uma em preza particula.r. 

Conhecemos as difficulda.des com que Juta 
o commercio. Entretanto sobre elle pezam 
todos os onus . 

UM Sa. DEPUTADO dá um aparte. 
O SR. ELisEu GuiLHERME-O commercio 

é, póde-se dizer, o fo1•necedor quasi unico das 
1•endas publicas ; deve ser amparada. a maior 
e mais podet•osa alavanca do p1•ogresso das 
nações. · 

Entendo que não devemos dar nenhum 
privilegio de que _ possa. resultar prejuízos 
aos commerciantes em geral. 

Assim, entendo c1ue o projecto não deve 
ser acceito, em primeiro logar, e esta alle
gação é Stlfficiente, por causa da caducidade 
da empreza; em segundo logar, pelos em
baraços que acarretará ao Governo no apro
veitamento de empregado3 fót•a da Capital; 
tinalmente, por sua inutilidade, visto que 
prJvê sobre um caso para o. qual não é 
·necessaria disposição legislativa. 

Tenho concluido. (1Jiuito bem; mu~to bem.) 

O Sr. Neiva dá as ra.zõea por que en
trará no debata, dosde que como presidente 
da. Commissão de Fazenda e Industria foi 
signatario do · projecto que acaba de sev. 
combatido pelos · dous illustres · collega.s e 
desde que se acham ausentes os dignos 
relatores das duas Commissões - essa. e a 
do Orçamento, que foram ambas favoraveis 
a pretençã.o de onde se originou o projecto. 
. Faz sentir que a hora está. adeantada, fa.l· 

tando ap:mas poucos minutos, durante os 
quaas não póde attendor aos argumentos 
apresentados por tão notaveis antagonistas; 
pede, poi.s, pela ordem o.·a hem do esclareci· 
mento üe que ha mister a Camara, que seja 
adiada., como é de pt•axe, a discussão, sendo· 
lhe então amanhã dada. a. pa.lav1·a~ 

Espera. confiante na benignidade e espírito. 
de exa.ctidão e justiça do digno Preside-nte. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 nobre Deputado 
será attendido. Fica. a discussão adiada pela 
hora. _ 

Fica a discussão adiada pela hora. 

O Sr, Presidente-Estando adean
tada. ll hora, dostgno pa1•a. amanhã. a se-
gutnto ordom do dla: · · · 

Mesmo que se não trate de prestação de 
-dinheiro e sim de fornecimento de·viveres ou 
outros quaesquer , a.inda. por esse ·lado o pro~ 
jecio nio . deve ser · a.cceito, porque va.e a.ca.r

. .. reta.r a,o commercio em geral prejuízos avul· 

ContlnllaQio da votaoão das emendas ao 
projeoto o. UU, deite a,noo, do Sonado, to1• .. 
no.ndo obrtrat4rlu om 1odo. o. Ropubliea a 
vaccloo.çã.o o rovaoolna~ oontt•a. a varlola 
(2• disousslo) ; 

votaçlo do projeotD n, 18l, 1le 1004, auto· 
riza.ndo o Governo " o.ppllo&l' ao propo.ratlor 
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de historia ·natural medica da Faculdade de 
·Medicina. do Rio de Joneiro, Dr. Ant 1nio 
5attamini, as disposicão da lei · n. 138, de 21 
de junho de 1903, consideranrlo-o lente sub
stituto da mesma faculdu.dc, desigtlanclo-Jhe 
a seeção que lhe compete pelas provas dadas em concurso e segunâ.o as con yeniencias do 
-ensino (3a. discus~ão) ; . 

a subvenção relativa aos mezes de novembro 
e dezembro de_ 1903 (23 discussão)·; · 

Votação do projeQto n. 185, de 1904, auto· 
rlzando o Poder Executivo a abl'ir a.o Minis
teria da Fazenda o credito extraordiuario de 
;51$8{9, ouro, e 60,1:394$045, pap<31, para. etre
-ctuar o pagamento das dividas de excrci.cios 
findos relativas aos varias Ministel'ios (3a. dis· 

Votação do projccto n. 65 B, deste a.nno, 
substitutivo ao de n. 183, de 1903, que orga
niz:l. o quadro dos auditores do êxercito, de
claração Jos seus direitos e deveres, tor· 
na.ndo·oS exten:'ivos ao auditor da marinha, 
e dando outras providencias (3a. discussão) ·;· 

cussão); • · · 
Votação do projecto n. 193, de 1904, rala.· 

tivo a emenda do Senado aOprojecto n.318 ,E, 
de 1903, que fixa os vencimentos do pessoal 
da .Mesa de Rendas de 1 a classe de S. Fran· 
cisco, em Santa. Ca.tharina (discmsão unica) ; 

Votação do p1•ojecto n.l91, de l9J4, auto
rfzJ.ndo o Poder Executivo a abrir a.o Minis
teria da. Industria, Viação e Obras Publicas 
·O credito ex:.traordinario de 72:853$600 para 
pagar á ..timazon, Steam Navigat·ion Oom,pany 

3a discussão do projecto n. 156 B, de rgo4, 
orça.ndo à. despeza do Ministerio da Guerra, 
par a o cxercicio de I 905 ; 

Continuação d:L 2a discussão do projecto 
n. 145, de 1904, permittindo aos funcciona
rios civis fedcraes, activos ou inactivost con
signarem mensalmente á sociedade anonyma 
«Cooper•ativa. Civil dos Funcciona.rios Pu
blicos Federam;» a tê dous terços de se.us or
denados para pagamento de fornecimentos 
que lhes tenham sido feitos pela mesma so· 
cieàade, e dando outras providencias ·; com 
pa1•eceres das Commissões de Fazenda e In
dustria e de Orçamento. 

Leva.nta-se a sessão ás 4 ho1·a.·:; da tarde. 

1118 SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1904 

P;•esideacio. dos Srs. Oliueira Fig~teiredo (1° Viée·Presidente), Julio de lticUo (2° Vice-Presi
denl6), OUveira Figueiredo (1° V:'c~-P·resi1ente) e Julio de Jlfe/.lo (2° Vice-Presidente). 

Ao meio-dia. procede·se á chama.d·.t, a. que 
1•espondem os Srs. Oliveira Figueiredo, Julio 
do Mello, Aloncat• Guimarães, Thom:1z 
Accioly. Wanderley de Mendonça, Joaquim 
Pires, Sá. Peixoto, Enéas Martins, Hos:J.nna.h 
de Oliveira., Rogerio de Miranda, Lui~ Do
mingues, Eduardo Studart, Gonçalo ·Souto, 
Eloy de Souza, Fonseca e Silva, W a.lf1•edo 
Leal, Trindade, Alldon Mila.nez, Izidro Leite, 
Teixeira de sa., Celso do Souza., Bricio Filho, 
Cornelio da. . Fonseca., Elpidio Figueired.o, 
Augelo Neto, Eusebio de Andrade, Arl'O· 
xellas Ga.lvão, Joviniano de CM•valho, Do
mingos Guimarães, Neiva, Prisco Paraizo, 
Garcia. Pires, Pinto Da.nta~, Alve3 Barbosa, 
Berm\rdo .Horta, Josó Monjardim, Correia. 
Dutra., Ml)llo Mattos, Oa,lvão Baptista, La.u· 
rindo Pitta., Pereira. Lima, Julio Santos, 
Cruvollo Cavalcanti, Mauricio de Abreu, 
Carlos · Teixeira. Bra~dão, Bernardo Mon· 
teiro, Carneiro do Rezende, Bueno Q.e Paiva, 
João Luiz Alves, Henrique Salles, Carlos 
Ottoni, Nogueira., Olyutho Ribeiro, Wen· 
cesláo Braz, Galeão Carvalhal, Moreira da 

Silva., Valois de Castro, RebouQas de Cal'• 
valho, At•nolpho Azevedo, Candido Rodri
gues, Rodolpho M·iranda, HermenegUdo 
de Moraes, Joaquim Teixeira Brandão, Ber
n:l.l•do Antonio, Carlos Cavalcanti, Carvalho 
Cha.vos, Paula Ramos, Abdon Baptista, 
Soa1•as dos Santos, Mat•çal Escobar, Barbosa 
Lima, Vespasiano de Albuque1•que, Diogo 
Fortuna e Homem de Ca.r.valllo. 

Abre-se a ses,gão . 
E' lida e sern debate a.pp1•ovada. a. acta. da. 

sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alenca1• GuimarAes 
(1° Secreta1·io) prvcode á leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oftlcios: 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, de . 26 áe 

corrente, oommunica.ndo que, tendo esta. Ca
ma.l'a. de se pronuncia.r sobre o ueto opposto 
á. re soluçã.e do . Congrseso Nacional . ~onoe· 
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· dando um anno de licença,. com ordenado, a 
Vicente Maximo Nogueira. Serra, 1° escriptu· 
rario da· Alfa.ndega. de Corumbá, envia os 
documentos que . acompanharam o otncio 
desta Camara de n. 353,-de 3 de novembro 
-de 1903.-A' Commissão da Petições e Po· 
deres. 

Do mesmo senhor, de igua1 data, commu· 
nicando que nessa· data o Senado enviou á. 
sa.ncção presidencial a resolução -do Con· 
gresso Nacional autorisando a abertura do 
credito de 32:923$233, ·para pagamento do 
despezas com. aulas supplementares do· 1 o e 
2° annos do Gymnasio Nacional.-,.-Inteira.da. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que o Senado adoptou e nessa data 
enviou ao, Poder Executivo, para a formali· 
dade· d~~ publicação, ·a resoluçã.o do Con· 
gresso Nacional prorogando a. actual ses
são legislativa . até 1 de novembro do cor
rente anno.-Inteirada-. 

Do Min:isterio da Justiça e Negocias Inte-
riores, de 24 do corrente, rem.ettendo á Com
missão de Orçamento o officio n. 284, de 
22 de setembro corrente, acompanhado do 
mappa demonstrativo, no qual o engenheiro 
das obras deste ministerio orça em 64:675$ 
a. despeza com a installaçâo de d.apositos 
dagua nas repartições subordinadas a este 
ministerio, etc., etc.--:-A' Commissão de Or-
çamento. · 

Requerimento: 
Dos. engenheiros civis Euclides Cunha, João 

Duarte Junior e Clodomiro Perah•a da Silva, 
pedindo a concessão, uso e gozo, po1• 30 
annos e outros favores que indica, de uma 
estrada do ferro de Santos a Assumpgão, ca .. 
pital da Republica do Pa.raguay, com o tra
çado que descrevem .-A's Commissões d~ 
Obras Publicas e Colonisação e de O:rça
monto. 

São lidos e vão a imprimir, para entrar na. 
ordem dos trabalhos, os seguintes · 

PROJECTOS. 

N. 59 A-1904 
Parecer sobre emendas otferecidas na 3a. dís· 

cusstro do projecto n. 190, de 190.9, que 
obriga, os administradores de otficinas de 
typog1·aphia, Zithographia, photographia ou 

-gravura no Districto li'edera~ e nos Estados, 
a rsmetter d Bibliotheca Nacional do !tio 
de Janei1·o dous exemplares dê cada publt· 
caçao pe,·todica e· um de cada obra de outra 
natureza gue executarem; e dà outras pro• 
videncias 

(Vide projectos ns. 1.96, de 1901, 190, de 1903 
e 59, de 1904) 

jacto n. 59, de· 1904, é de parecer que sejam 
eUas approvadas, s:~lvo a referente á 2a. pa1•te 
do art. 2° e a ao art. 4°. 

Sala das Gommissões, 26 de setembro de 
1904.-Paranhos Montenegro, Presidente.
EsteMm Lobo, relator .-Bernardo de Cam
pos. -1vieUo Mattos. -Germano HassZocher.--,
Ltti~ Domingues.-Teixei1·a de Sd. 

- . 
Em,endas a qtte se 1·e{ere o parecer sttpra 

Ao art. 1°: 

Diga-se- um exemplar de cada obra que 
executarem em vez de: dous exemplares de 
cada publicação periodica e um de cada. obra 
de outra natureza que executarem. 

Ao art. 1°, § 1°.- Substitua-se pelo ·se
guinte: 

Estão comprehendidos na. contribuição le
gal não só livros, folhetos, revistas e jornaes, 
mas tambem obras musicaes, mappas, plan-
tas, planos e estampas. · 

§ 2, 0 Applicar-se-ha a mesma disposição
aos sellos, medalhas e outras especies nu
mismatlcas, quando cunhadas por conta do 
Governo. 

§ 3. o Consideram-se como obr.:t.s di:tferen-· 
'tes as reimpressões, novas edições, ensaios 
e variantes de qualquer ordem. 

Ao art. 2°, 2a. parte.-Redija-se assim;. 

Ao procurador seccional do logar dar&. 
communicação o directJr da aibliotheca. 
Nacional da infracçã.o occorrida. 

Ao art. 4. o -Substitua-se p0Io seguinte:-

Compete aos. juizes fedaraes substitutos 
processar e julgal' a contravenção estabele
cida. nesta lei. -com appellação para os sec·· 
cionaes. 

No respectivo processo observar-se-ha, 
ta o to quanto lhe for ap plica vel, . o disposto· 
nos arts. 59 e 75 do .decreto n. 1.030, da 14 
de novembro de 1890. 

Aco1•escente-se onde convier: 

Art. A Bibliotheoa Nacional publicará; 
regularmente um boletim bibliographico que
terá por ftm Pl'incipa.l 1•egisr.rar as a.cquisi
ções e:trectua.das em virtude desta. lei. 

A Commissã.o de Legislação e Justiça., ten· Sala das sessões, 27 de. junho de 1904.-
do em vista as emenaa.s oiferecidas ao pro- Este,am Lobo. 
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N. 204- 1904 

Firoa a despeza do Ministerio da Just.iça e Negocios l1zte1·io1·es pari/.. o eO!ercicio ele 1905 

Recebída. pela Commissão de Orçamento a proposta do Governo relativa á. despeza.·a 
fazer-se no Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, passa a. mesma, por seu respectivo 
relator, a expor o que julga conveniente indicar para que a Camara, melho1• informada. 
julgue do projecto de lei que adeanto se segue. · 

Na proposta são indicadas 42 rubricas relativas ás despeza.s qrre o Governo julga 
necessarias. 

Este numero de rubricas ê o mesmo indicado no· orçamento para o exercício de 1904;: 
Antes, porém, de passar a outro assumpto, faz-se mister lembrar . que, correndo por 

conta désse Ministerio.despezas com aorga.nização de serviços no territorio do Acre, áuto
rizadas por lei, não devem ellas ficar dependentes de novas dispo3ições legislativas; de
vendo, por sua. vez, ser incluídas em uina rubrica separada e com as respectivas tabellas 
e indicar o total dessas despezas para o exercicio de 1905. · 

De accordo com o que indicou o Exm. Sr. Ministro da Justiça e N egocios Interiores rio 
seu o:tficio de I do corrente, dirigido â Commissão, e em vista da tabella que acompanha e 
vae junta a este, as despezas a. fazerem-se no territorio do Acre, na parte relativa ao refe-
rido Ministerio, somma.m na quantia de 957:800$000. · 

Feita esta doclaraQã.o, como explicativa de parte do projecto de lei orçamentaria, a 
Commissãl) passa a analysn,r a proposta, fazendo um confronto com o orçamento para o 
exe1•cicio corrente. · 

A despeza votada para 1904 é da quantia. de: ouro, 5:452$417;·papel, H:J.749:61,4$250. 
A~ quantia pape'l deve accrescentar-se.a de 92:270$000, que por uma lacuna; deixou de ser 
_incluída. na lei orçamentaria para o exercício de 1904. 

A despeza. orçada é de: ouro, 12: 114$245; papel, 22.228:346$224. 
Dift'erença para mais: ouro, 6;661$778; papel, 2.386:46l$974. 
A Commissão verificou que esse accrescimo não provém sómento de alterações feitas 

pelo Governo em diversas rubricas, e sim, na sua maior · parte, do cumprimento de dispo• 
sições legaes, em virtude. das quaes foram creadas novas despezas. 

Si o Governo não tivesse de dar cumprimento a essas disposições de leis, certamente · a 
proposta indicaria quantia inferior li. despeza votada, visto como foram feitas diminuições 
em diver.sas rubricas. no valur do 54:646$060 e em .outras eliminadas quantias, qne 
sommam em 1.517:046$350, sendo a somma total dessas diminuições e eliminações aquan· 
tia de 1.571:692$410. 

As uimiquições se deram nas rubricas sob os ns. 10, 24, 25, 27, 38 e 39; as eliminações 
nas rubricas 6, 8 e 37. 

A bem dos serviços publicas foram feitos augmentos relativamente pequenos nas verba. 
13, 15, 16, 19, 22, 26, .28, 29, 30 e 31, importando todos em 85:667$225~ pàpei. 

Os augmelitos em virtude do ·CtiÍnprimento de leis se deram nas rubricas 12, 20 e 21. 
Creada a despeza no territorio do Acre, que constitue nova verba e rubrica separada, 

-entrou essa despeza tambem para o numero daquellas que se consideram feitas em cumpri
mento de disposições legislativas. 

Na rubrica 12- Justiça Federal- pelo decreto n. 1.552, de 7 de janeiro de 1904, se 
deu o augmento da quantia de 24:936$000. 

Na de n. 20- Assistencia a Alienados -por força do decn•eto n. 5.125, de 1 de fe-
Yereiro de 1904, o augmento é da. quantia de 308:263$900. . -

Na ue n. 21 - Directoria GeraL de Saude Publica- a di.trerença para. mais é da quan· 
tiade3.385:141$000, em vista do decrato n. 1.151, de 5 de janeiro de 1004. 

A $omma total desses tres augmentos é da quantia. de 3. 718:340$900, e abatida. esta 
·.quantia da. despeza. orçada, em papel, que ê de 22.228:346$224, seria. eatu. inferior d. 
votada. 

Com referencia ao augmento da quantia de 85:667$725, já mencionado, ·se explica. da. 
fórma seguinte : 

Rubrica. 13- Justiça do Districto Federal- ê da insignificante quantia de 50$000 o 
accrescimo que se deu, por ter entrado paea a consignação- ...tcquisição e concertos de mo
veis -a. quantia de 100$000 para o reposteiro· e outros . objectos para ·o Tribunal Civil a 
·Criminal, reduzida a. 50$000 por ser esta uma. du.s despezas repa1•tidas. 
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Na. rubrica n. 15- Policia do Distt•icto Federal- ha uma. dilferença para mais de 
· 39:563$680, por isso que, sendo a de.speza. tot:tl votada para. õ·exorcicio da 1904, na impoi·.~ 

tancia de 7 .571_!482$766, a orçada é de 7 .650:070$426; ~ ~~gmentJ total é de 78:587$360·, 
metade desta quantia, pol' sor esta uma das despezas d1V1d1das. 

O aug.mento p1•ovém do ~o~uinte :-Repart!ção da Policia-~ quantia. de 2:000$ de ~r~
tificação a 2 guardas de pottma do porto, quo passaram a serv1r no pesson,1 da reparttçao-
como auxiliares. · 

Na. consigoação-AcquislÇão e concerto de moveis-I :OJO$, por ter sido insutnciente a.. 
quantia. de 5:000$ do cor1•cmtc exer·cicio, . . -

De G:OOO$ para alugueis de casa pa.ra. s.;cretaria, delegach.s, esta<;ões e postos, por sei' 
· t..'\mbem insufficicnto a. quantia. de 90:000$ destinada. a essa consignação. . · 

.Oe 5:000$ a 12:000$ a consignação- em que se .ach~\,!!1 cJrnprehondidos. o:g utensilios 
afim de nttc!ldcr-sc ás despczas com armamento c cmtm•oes para a guarda. civil. 

De 36:000$ a 42:000$ a- Illuminação, installação do apparelhos etc. · 
Do 4:000$ a 10:000$ para o material do Gahinetc de Identificação, passando par::t 

e3Sa consignação a. quantia. do 5:000$ votadi.\ na l'Ubrica-Casa de Detenção-(cxm•cicio de 
1904~e 5:000$ para-:Obras,reparações de mobilia.rio do Gabinete deldentitlcação e Anthropo 
metria.-Brigada Policial, pessoal, de se1• elevada de 300:000$ a 320:000$ a. consigna.ç1o 
~Fardamento para as praças. 

De 2:000$ a 6:000$ a g1•atiftcação pa1'<1 delegacias fó1•a da Capital. 
De 40:000$ a 44:400$ a de gratificação p:tra. residencia de officiaes. 
De 2:000$ a 3:600$ a de-Passagens de officiaes e praças,-sendo no em tanto feitas· 

nesta mesma-consignação as seguintes reducções: eliminadas as quantias de 4:541$100, de. 
vencimentos de um tenente aggregado que passou para. o quadro; de 3:712$800, de 2.856. 
etapas, na. razão de 1$300, de officiaes e pra.ças;de 4:698$200, de soldo de um dia de praças, 

· por não ser bisex.to o anno de 1905; de reduzir-se de 135:000$ a 131:000$ a consignação-
Gratificação para p1•aças reengaja.das. · · 

No material-de terem sido ·elevadas por insutnciencia.: · 
De 24:000$ a. 30:000$ a consignação- Remonta. de animaes ; de 20:000$ a 24:000$ a de 

-Medicamentos, instrumeutos, etc.; de 27:000$ a. 30:000$ a de- Illumlnação etc., e de 
20:000$ a 50:000$ a de-aquisição e concertos de armamentos etc., afim de occorret• a des-. 
peza com substituição do arreiamento do l'egimonto de cavallnria; de se incluir a quan~ 
tia de 3:000$ para conservação e mudança. de linhas telephonicas ; tendo sido reduzido. 
de 55:000$ a 30:000$ a consignação - Construcção de baias para animaes e reformas das 
existentes. 

Na parte relativa aos reformados, foi elevada de 129:687$040 a 133:000$ a quantia 
destinada para pa.gamento dos soldos dos officiaes e p1•aças rerorma:dos e dos que se refor-· 
ma.1·em; sendo para notar que essa despeza. actualmente monta. em 128:648$400. 

A Commissão reduz de-oito a seis-o numero dos inspeotores da. Escola Q1.dnzo de 
Novembro, por sm• esse o numero fixado no decreto n. 4.780, de 2 março de 1903. 

Nesta rubrica para. o actual exe1•cicio foi votada de menos na. lei n. 1.145, de 31 de 
dezemb1•o de '1903, a quantia de 270$, que já foi levada 11 conta da. differenç1 · total indiaada. 
Na_ rubrica n. 16 ha o augmento de 17:614$045, por ter-se incluido a quantia de 16:364$045 
da. consignação-Almoço e sala.rios dos mestres, para. dia.ria.s dos electricistas, do ma.chi· 
nista., de dous foguísta.s e de dous carvoeiros na illuminação ; de se elevar de 36:000$ a 
55;250$ a couslgnação-Materia. prima-:-atim de se a.ttender ·á. despeza. com o combustivel e 
material especial de elcctricidade; sendo, .entreta.IitQ, supprimida a quantia de 18:000$ para. 
a consignação-Illuminaç~o. Na rubrica 19 a differenc;a de 3:000$ para mais provém de 
ter-se elevadp de 12:000$ a 15:000$ a. consignaçã.o..:.compra e cópias de documentos impor
tantes pertencentes a partieula.rcs • . 

Ruôrlca. 22. E' esía uma das rubricas em que houvo la.cuna na. votação do orçamento 
para 1904 e ê de 90:000$ como sa verifica da citada lei n. 1.145 de 31 de dezembro de 1903. 

A rublica 2B augmentada de 16:000$ po1• ter sido incluida a quantia de 10:000$ de uma 
só vez, na. consignação-oxpediento da. secretaria-afim de sorem encadernadas 5.000 bro· 
ch~ras das 8. 000 e:xisten tes na bibliothcca e do se elevar do 24:000$ a 30:000$ a de-despe 
zas com o labJratorio o gabinete para dar-se ma.io1• desenvolvimento ao ensino experi-
mental e pratico • . 

· Na rubrica n. 28 ha o augmento de 2:450$ por ter-se elevado do 15:010$ a. 17:460$ a. 
consignação-Gl•atitlca.ção addicional a. lentes e profe1sorcs do Externato. 

Dove notar-se que na. ta.bella de 1904 figurou som applicl\Qft.O a qmtntia de 600$ que 
ftca accrGscido. á consignação-Aluguel da. casa pnra. o dh•cctor. Hl.\ um~ dlfi'ot•on~a plr:.t 
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mais na rubrica 29 da qtiántia de 3:200$, papel, po1• ter-se elevado de 4:800$ a 6:000$ a. 
consignação-5 serventes, afim de que elles percebam 100$ do salario mensal cada um,_ 
pelo serviço ext1•aordinario. das aulas nocturnas c exposiç·ões, igualadas asEim ao Instituto-· 
N:acional de Musica ; devendo notar-se que-nesta rubrica foi votada do menos, na citada, 
lei n. 1.145 a quantia de 2:000$000. 

Ai~da ê para notar que nessa rubrica-Escola :&acionai de Bellas Artes-houve o a.u- 
gménto de 6:661$778, ouro, devido á-rect.ificação de calculo feito :para 1904. 

A difforença para mais do 780$ na rubrica 30 é devida á necessidade de occorrer ao 
pagamento de novas gratificações addicionaes a professores. Ainda na rubrica 31 ba um. 
augmento de 3:020$ por . ter sido elova.da. no pessoal de 6:500$ a 7:000$ a consignação
para gratificações · addicionaes aos professores-; no pessoal do nomon.ção do director-de 
7:200$ a 9:120$ a consignação- serventes, copeiros, 8 om virtude do ·acc1•essimo de ser..;. 

· :viços, e de 3:000$ a 3-:600$ a consignação-illuminaçã.o-para consumo e a;ppa.relhos . de gaz. , 
nos dormitorios, salas e oukas divisões. . . 

Os accrescimos feito.:; nas rtibricas · 12, 20 e 21 . ·sã·), como ji ficou dito, em :virtude de 
leis que foram aqui citadas. · · . _ · · · 

· Rubrica 12- Justiça Federal-Ministerio Publico-pn.ra pagamento de vencimentos a.. 
mais dous procuradores da Republica e um escrevente na importancia de 13:200$ e 
tambem no material a consignação~objectos de expediente, assignatura do Diario Official 
e collecção de leis na importancia de 102$ estas, e de 300$ . aquellas que sendo de 500-f; 
passaram a ser de 800$000. . 

No juizo seccional do Districto Federal houve o augmento de 14:000$ para mais um.. 
juiz o 6:000$ para um substituto; elevado de 78$ a 146$-collecção do· leis e assigna.tura. .. 
do Diario Otficial; de 900$ a 1:800.$, objectos de expediente, asseio de edificios e despeza, 
eventua.es; Importando o acerescimo em 24:936$. Na rubrica 20-Assistencia a alienados 
--o augmento ê de 308:263$ em virtude da reforma por que passou e por disposição do
decreto n. 5.125, de 1 de foveroiro de 1904, já. citado. -

Rubrica ~.l-Essa l'ubrica que se refere á Directoria Geral de Saude Publica tem uma: 
dift'erença para mais da. quantia. de 3.385:141$, em consequencia da. reorganização da 
Sdrviços de hygiane administrativa. da União. 

Na. distribuição das verbas deu-se o augmento de 3.685:141$000, mas esse augmento. 
soffreu o abatimento de 300:000$, votados para o exercicio de 1904 para a consignação·
a.oquisição do material necessa.rio á installação completa de serviço de desinfecção, quo foi 
upprimido na proposta. As di1ferenças que se notam para manos entre a despeza. orçada.
e a votada. são as se~uintes: Rubrica n. 6-Secreta.ria do Senado-A ditforença para menos 
da quantia de 3:000$, provem de se ter eliminado 9.uantia igual do corrente ex.ercioio para. 
]lagamen-to da gratificação ao auxiliar da Commissao do Codigo Civil. Rubrica . n. 8----:-Se 
cretaria da. Ca.mara dos Deputados-A diminuição nesta. rubrica resulta de ter-se eliminado 
a quantia de 23:067$, para os reparos e concertos mais urgentes de que ca1•ecia o edificio 
da Cama.ra.. Na. rubrica n. lO-Secretaria de Estaclo-fez-se a diminuição de 1:250$062, 
viste que t•eduzlu·se de 4:000$000 a,. 1:000$ o pagamento a empro~ados da secretaria por 
terem sido promovidos, a 2°8 3 terc·eiros ofilciaes qt1e precebiam dtffe1•ença do vencimentos 
em virtude do decreto n. 3.191 de 7 de janeiro de 1899; tendo si<lo elevada de 15:000$ a. 
16:000$ a consignação de impressão e revizão de rela.torios o de 6:250$ á 7:000$ a consigna.
ção~impressões, publicações, despezas miUdas e eventuaes, supprimida a quantia de 62. 
réis votada de mais. -

A diminuição feita na rubrica 24a. - Faculdade de Medicina do Rio de Janei.ro 
provém de tm·-se eliminado a quantia de 7:200$ de vencimentos de um lente em disporii· 
ilida.de que voltou á e1fectividade, sendo não obstante elevada de ' 8:000$ a 9:000$ a cons-· 
signação-objectos de expetliente, livros, etc.; de 35:000$ a 40:000$ as· despezas com labo;. 
ratorio, clinlon., etc., resultando a diminuição da quantia de 1:200$000. _ 

A di:trercnca. para menos na rubrica 25a. - Faculdade de Medicina da Bahia - é da 
quantia de 19:714$700, por terem sido aupp1•ímidas: 7:200$ de um lente em disponibilidade· 
que voltou á e1fectividade; de 2:400$ de um conservador, incluindo-se a quantia de 4:.200$ 
para mais um substituto, de accordo com o dec1•eto legislativo de 21 de junho de 1893; de 
40:100$ a 40:582$500 para accrescimo de vencimentos a. lentes; elevaudo-se tambem, no 
material, dll 70:000$ a 80:000$ a. quantia destinada para obras do Instituto Clinico, afim de 
ser incluído; e de se contempla!' a importancia. de 202$800 para despeza com a impressão, 
na. Imprensa. Nacional, da. Memoria Historica, relativo ao anno de 1854, supprimida a 
q~antia de 25:000$, votada no corrente exercicio para a. gratificação á Santa Casa de · 
Mtsoricordia. Na Escola de Minas, rubrica 27, foi feita a diminuição de 5:900$ ,reduzida 
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. de 2:·800$ a 1:400$ a consignação- objectos de expediente-; de '10:000$ ~ 7:900$ a. de''
Modélo; dêsenhos, bibliotheca.~; de 26:400$ · a. 24:00~$ a ~e --: Ia.bor~or10s e gabmet~s; 
sendo no ent1•etanto, elevada de 2:500$ a 2:600$. a-cons1gnaçao-Impressoes aTulsas; . pubh

·{la.ções. etc. Na rubrica 37 a diminuição é da. quantia. de 1.329:864$240 por ter·se elimi· 
nado 1.490:979$350 votados no exercício corrente p~:ra obras em diversos edificios depen· 

·dentes· do Ministerlo da Justiça; e Negocios.lnteriores; augmentando-se de 20:000$ a con· 
. signação - pa.ra cop.servação! accresci~o, · repa.ro~;· . etc_._ .. . . 

Corpo de ·Bomb!Hro~, rubriCa. 38. Ver1fica-~e a. d1m10mçao de 14:581$29~ por te~-se eli
minado di versàs quantias de ehpas de QtliCiaes e praças, soldo de ~m di~ por nao ser o 
anno de 1905 bise:x:to _; do elevar-se de 45:326$698 a 46:000$ a quantia destm-ada ao paga
men-to d,e soldo ar o-fflciaes e praças reformados· por serem insufiicientes ; reduzindo-se no. 
materiaíl·a quantia de 113:000$ a 100:000$ a consignação-reparos, conservação,acquisição do 
material, eto.-fi.gurando a quantia de 13:000$, Do exercício correll'tê, como extr·a.ordinario. 

· Esta diminuiÇão, porem, reduz-se a 7:290$649, porque é despeza repartida, e que som
mada a de 12:000.t destinada á comp1•a de um terreno importa na di:ft'erença de 19:290$6.49. 

Na rubrica. 39 a. di:fferença para menos ê de 12:000$ por terem sido aproveitados ·ou · 
.aposentados a·lguns juizes de direito • 

. A.- Com missão elevou de mais 32:000$ a · despeza 01•çada na l'ubrica 9 - Ajudas de 
custó-' :ros membl'oS do Congresso Na.ciontl.l- por ser ella . insuffici.ente, o que tem moti
vado'a. abertura de-credito& supplementa.res em cada.: exercício. 

A Cqmmissão passa a outra ordem de considerações relativas a altêl'ações que se 
tornam necessai'ias, a. bem dos interesses publicos em diversas rubricas. Ha obras que SQ 
tornam indispensavei! pela natu1•eza e destino dos edi:tlcios a que ellas se referem. 

A Commissão refere-se com relação a estas obras, que julga necessarias e indispen
saveis; as dos edificios -p~1·a BibliothMa Nacional e da Faculdade de Direito do. Recife. Como 
já ficou demonstrado, si a proposta. do · Governo · não fosse augmerttada com as inclusões de 

. verbas votadas em leis ordinarias, seria inferior- á despeza votada, não incluída a 
. . despeza em ouro~ .. 

O ed:ificio onde se acha· Mtualmente a Bibliotheca Nacional, _além de não comportar o 
grande numero de obras alli. existentes, algumas· das qua.es, por falta de espaco estão mal 
accommodadas, tem falta de salas para leitura, as que tem são acanhadas, de forma que 
não podem prestar-se regularmen-te ao ftm a que são destinadas está· exposto ao risco de 
um ineendio~ pois fica entre o Cassino, um laboratorio cheio de ma terias infla.mmaveis e 
uma pharmacia'. • 

Na léi n. 1.145.de 31 de-dezembro de 1903, foi destinada a quantia de 500:000$000 
para adaptação do1 Palacio da Justiça, e ser nelle installado o Archivo Publico, sahindo 
dessa quantia uma parte para o inicio ·de construcção desse edificio para a Bi·bliotheca., 
mas, necessariamente ess:'. verba não poderá. chegar para se1' levada. a. e.ffeito a construcçã.o 
de um edificio para. a Bibliotheca, deve se1• etla aJUgmentada de 40(}: 000$000 ; ficando ao 
·Governo a escolha do loga.r. Quanto ao edificio que se destina a Academia de Direito do 
Reei'fe é para lastimar que tendo sido comecada a obra, esteja elJa apenas em alicerces, 
expostos á aêção do tempo, correndo risco de ficarem inutilizados ; visto que sua con· 
strucção data· de muitos a.nn-os, com perd-a quasi completa do capital que alli já fui empre
gado. A Faculdade de Dl:reito do Recife funcciona em um predio em más: condições, de 
fórma. que o aca~amento das obras do novo edifioio impõe"se como-uma necessidade publica. 
e economica e, para a sua continuação, incluirá no projecto a quantia de 200:000$000 •. 

Dos papeis ,remettidos á Commissão pelo Exm •. Sr. Ministro da Justiça e Negocias 
Interiores, coni o oftlci.o em data do corrente mez, além · dos que se referem ao territ~trio 
do Acre, encontram-se outi•os de t•eclamações, como sejam dos directores: Imprensa. Na.· 
ci~nal, Fa~uldade de _Modici~a do Rio de Janeiro, Museu. Nacional, Hospicio Nacional de 
Allenados e da Saúde Pubhc_!l.. Quantoá Impre!lsa N'ac1onal a Commissão entende quo, 
tratando-se da despeza que, nao obstante se referJr a verba que é dastinada a impressões 
fe~-tas J?aquell:l. casa, no ~ntreta.nto a~ reclamadas são de· natureza. tal, que devem . ser 
attend1das po1• . u.m ped1~o de . credito, é ~e parecer que .seJ_am devolvidos os papeis 
a~ Exm. Sr. Mimstro. Nao é.fóra de proposlto que a·CommJssao neste relatorio estranhe 
que a Imprens1 Nacional continue a cargo do Ministerio da. Fazenda, esse estabelecimento 
por sua ~atu~oz_a deveria ser dependente dO Ministerio do Interior, · como já o foi. 

A Çomm1ssao tambem não acceita a reclama_ção do director interino do Corpo de 
Bombmr9s, -~~ceitando sómente .a quantia oroada na. proposta. 

9 .d_!l'ector do Museu Nac1onal pe~e augmento de verbas para trabalhadores e 
. :acqu1s1çao de armarios e outros moveis, pedindo tambem a reforma dos estatutos. 
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Pelo actual Regimento da. Camara, em lei orçamentaria não póde ser autorizada 
a reforma pedida.. Quanto aos augmentos de despeza.s, a Commissã.o attende a elevação 
de numero de trabalhadores de ·14 a 16, augmentando a. verba em mais 2:400$000 
assim tambem para a compra. de armarios em 2:000$000. 

A reclamação do directot• do Hospício de Alienados na parte referente aos loga.res 
de sua nomeação, officinas e outros, a Commissão não pôde a.ttender a iodos _e_ somente 
os seguintGs: de 8:000$000 na consignação «Alimentação e combustível)), de 3:000$000 
om a acquisição de moveis e mais outras despezas que parecem necessa.rias, importa
toda a elevação -em 24:560$000. · . · · 

A respeito da reclamação do director de Saude Publica. a Commissão julga. que 
póde ser- attendida, porque não allgmenta despeza, é feita para melhor execução de 
serviço publico. E porque essa alteração se dá em consignações, será lançada . no pro
eato- ·-de lei na parte referente á respectiva rabrica; eliminando-se a quantia de 
100$0QO, incluída. de mais no- Material Geral- votada no orçamento de 1904. 

O director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro pede a quantia de 70:000$000 
para conclusão das obras JJ.o edülcio e melhorar a. installação dQ . labora.torios e clinica. 

A Commissã.o, em vista das razões expostas, é de parecer que seja attendida a 
reclamação, diminuída de 1 :000$000· quanto á insta.llação • . -

Parece justo que na verba «Obras» seja incluída a quantia de 70:000$000 para 
a Faculdade de Medicina da Bahia.. 

Na rubrica 21 « Directoria Get•al de Sa.ude Publica, Material• consignação, Im· 
pressões, publicações e despezas eventuaes », sará mencionada tambem no projecto de lei 
a contribuição para o Bureau In.terna.cional de Tuberculose em Pa:t'iz. 

No orçamento de 1904 foi o Govet~no autorizado a. despender a quantia de 50:000$000 
com a. Maternidade da Capital Federal • . Pa.rece que essa . esta.belecimento nã.o . · podera 
continuar a fazer suas despezas sem esse· auxilio e como elle presta-se aos estudes 
da materia ensinada no 6° anno da Faculdade, será. incluída na. rubrica 24 quantia. 
da 40:000$00 pu,ra. preencher o mesmo ftrn a. que foi destinada a que foi da.d.a no corrente 
exercício. 

Terminado assim o exame da proposta e feitas as indicações precisas relativas ao 
orçamento para o anno de 1905, a Commissã.o apresenta o seguinte projeoto de lei: 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art. O Presidente. da Republica é autorizado a despender palas repartições do 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, com ·os serviços designados na.s . seguintes 
verbas, a. quantia de 24.049:586$312, papel, e 12:114$245, ouro, a. saber: 

1. Subsidio do Presidente da Repu blica, •• , ......•.••..• 
2. » do Vice-Presidente da Republica •••.••••. o •• 

3. Despezas com o Palacio do Presidente da Republica .•• 
4. Gabinete do Presidente da Republica. .•..•.•. ,., .. o., • 

5. Subsidio dos Senadores ....•.••...• ,.-•• ~, ..•..•..••••• 
6. Se~Jretaria. do Senado, .••.•• ~ . , •..•.•.••..•. , •. _ •••••. 
7. Subsidio dos Deputados .••..•...•••••••••....•••••.•• 

: 8. Secretaria da Camara dos Deputados •.••..••••. ; •.•... 
9. Ajudas de custo aos membros do Cong.t'esso Nacional -

Augmenta.da de 32:000$ •••••••.••. _ •.••••••••. ,, •••••• 

10. Secretaria de Estado, • .••.....•.•.••....••••..•••••• 
11. Gabinete do Consultor Geral da Republica. •••..•••••• 
12. Justiça Federal .•• , .•••.•..•••••••.•••••.••.••• , •••• · 

Vol. V 

OURO 

. : ............ , 

PAPEL 

120:000$000 
36:000$000 

101 : 140$000 
33:600$000 

567:000$000 
338:932$118 

1 . 908: 000$000 
473:868$118 

122:000$000 
364:353$118 

19:600$000 
879:.704$118 

77 
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13. » do Districto FedoraJ .•..•..•••....•.•••••.•• 
14. Ajuda de custo a magistrados ....................... . 
15. Policia do Dist1•icto Federal~ Diminuída. de 2:880$ 

para ser reduzido o numero de ins:pector~s da. ~soola 
Correccional Quinz~ de Novembro, de oito a seis -
Augmentada no material da. Repartição da. Policia 

· da quantia de 2: WO$, destinada á diarla de 6$ _ua.ra 
alimentação dos dous otficiaes da Inspectoria da 
Policia do Porto, quando em serviço da. ba.rrà. ! •• ~. 

16. Casa de Correc;;ão •.• , , ••••.••••.•••. • ••••••.••••••••• 
17. Guarda Nacional .••••••••.•••••••••••••••••.••••• ;. ••• 
18. Junta Commercia.l ••••.•••••••.•. • ••..••••.. ,·, •••• ~ •• 
19, Archivo Publico •.•••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
20. Assistencia. a alienados: Augmentadª'· da quantia- de 

24:560$, sendo: no Pessoal de nomeaçã.o do director 
3:000$ para um electricista, l :800$ para um ma.· 
chinista, 1:200$ para. um foguista, déstina.~Jos·· ao 
serviço da usina electrica.; 4:800$ para. quatro 
enfermeiros, 7:200$ para dez guardas. destinados ao 
serviço sa.nitario, pa.viUtõas e servicos de klyno· 
th~rapia.; 960$ para. um· mestre e 600$ para um 
ajudante da.s otllcinaa de vassouras e esteiras ; no 
cMa.teriab 8:900$ para. eombustivel e 3:000$ para 
instrumentos e niensilios •••••••••••••• .-•••• ó,, • .... 

· ·21. Direetoria. Geral de sa.ude Publica.. Elevada: de 
9:350$ a 15:000$ a consigna.çio «<mpressões, publica.• 
ções e despeza.s eventua.es,, no «Ma.teria.b da. Repar· 
tição central, inclusive· a contribuiçio annua.l de 
240$ Z,ara. o Bureau Internacional de Tuberculose; 
de 1:~1$ a. 4:280i para se1• augmentado de um a. 
dous o Q.Umero de foguistas da barca de desinfecQio 
do porto com a dia.ria. de 6$; de 6:570$ a. 14:600$ 
para oi to marinheiros da. mesma "barca. com a. diaria 
de 5$; de 9:720$ a. 10:800$ para. ser augmentado de 
nove a dez o numero de serventes no Hospital Pa.ula. 
Candido; de 58:300$ a. 200:000$ no cMateriab pa~•a 
o serviço de prophylaxia de molestia.s infectuosa.s. 
Eliminada a importancia de 4:800$ correspondente a 
dous desinfeetadores da Estação da Visita do Porto ; 
idem a. importa.ncia.. de 1:800$, relativa a. um ser
vente no H.;spital Paula Candido. . «Reduzida de 
170~000$ a 150:000$ a consignação «Material gera.ll>, 
da sub-consignaÇão «Para acquisiçã.,o, concertos, com., 
bustivel, etc.», na Capita.l Federal e no Esta.do do 
Rio_ de Janeiro. Reduzida de 80:000$ a 40:000$ a 
consignação «Moveis, objecto3 de expediente. con
certos, installação, despeza.s, eventuaes das dalega.. 

- (>ias de saude•. Reduzida de 503:010$ .a 410:011$; na 
«Repa.rtiçãQ Central» a. coqsignaç~o . «Material, con· 
stru~es, eventuaes» para o serviÇo geral ••••••••• 

22. Facaldade do Direito de S. Paulo .•••.••.••• , ••••••••• 
23. Faculdade de Direito do "Re"H~~ ..•• ~ .......... , •••••• , 
24. Faculdade ~e Medicina do Rio de Janeiro-Augmenta.da. 

da. qua.ntta.de 611:000$; sendo 20:000$ para. melhorar 
a insta.lla.çã.o. de a.ula.s.e .la.bora.torios e acquisi~o 

· de pro(lucto$ chimicos, instt•umentos e appa.relhos 
pa.ra.la.bora.toríos e clinicas, 40:000$ para auxilio às 
despezas da. Maternio.la.de ci& Capital Federal ••••• , • 

OURO PAPEL 

............. 

. .......... . . .......... . 

. .. '' ...... ~ 

... , ........ . 
.. ·~· ........ . 

....... , .... 

341:329$059 
12:000$000 

3.824:690$063 
. 234:507$984 
. 29:000$000 
39:346$118 
87:276$118 

004: 140$998 

5.519:800$000 
291:440$000 
304:780$000 

685:83.06 
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25. Faculdade de Medieina da. Ba.bia ....... .......... . 
tl6, Escola. Polyteohnica ...................... , ......... . 
27. Escola. de Minas - Mantida. a. verba. vigente ••• , .•••• 
28. Gymnasio Nacional.::-.................... ,. . .• ·, .•. .. ••. 
29. Escola Naciona.l de B3lla.s Artes •••••.••.••• • •• , •.•••. 
3Q_, Iostituto Nacional de lolasica. •• , ••••• ~ ••••••• ; •. : •••••. 
:31. Instituto Benjamin Cousta.nt ...................... . . . 
'32. Instituto Nacional de Surdos Mudos •. •••• ••• • •• .•••••• 

33. Biblioilieca. Na.cion:ü · -Augmeota.da. da · J!Uantia de 
· 5:200$, ~o: no-Pessoal sem ·nomeação-na. · sub· 

consip&ção para Bel'VPntel de 12:000$ a 13:200$; 
no-Material--de 15:000$ a -16:000$, para. a.cquisi_çã.o 
do Uvros. manllBCriptos, -mappas, estampa.a, moedas, 
medalba.s e sellos ; na. sulreonsignação-Conserva.Ção 
de l~vros, periodicos, manllilc;r_ipi~, etc., custeio ~ 
oftlctnas--de 32:000$ a ~:OQ0$000 ..•••. • .•••..••.• 

3-'. Museu Nacional- Augmenta.da. de 4:4.00$, sendo: 
· 2;400$ para. mais dous tra.ba.lbadores e 2:000$ para 

arma.rios. f I. 11 t. t I I I f
0

l f I I' • .• I t I# • I I I# I I I tI I I 111 f" . f. 
35, Serventua.rios do Cul fio Ca.thollco •• ; . , •• •••• ; ••• , •• • • , 

35. Soecorros publlcos ... f.· ••• 1 •••••• • .••••••••• ,•. • . • •• I •• 

37. Obras-Augmentada de 7411:000$ sendo; 

400:000$ ~ra as obras do edillclo tnra. & Biblio
tbeo& Nacional ; . 

200:000$ para. oontinua.ção du obras 4.o edUleto 
-da. Faculdade de Direito do Reolfe ; 

70:000$ p&1'& conclusão du obras da. Faculdade 
de Medicina. da. Bahia. ; 

oun.o 

I." t. i I I 4 ..-e 1 

12:114$245 

611 

P.&.PJ:L 

7-'7:732$100 
5()();981$118 
237:800$000 
541:603$354 
128:052$236 
183:262$286 
209:238$118 
120:079$118 

207:012$118 

162:073$118 

181;000$000 

100:000$000 

49:000$ para. concldl!io das obras da. Faculdade 
de Medicina do Rio ..W' Janeiro ; ...... . ... ~ . •.• • • • .. • .. • • • • • • • . .. • t. 160:467$228 

SS. Corpo de Bombeiros ... · •• ,·, •• , ................. . .. . 
S9. Magistrados em disponibilidade ......... ~ ......... .. 
.ao. Eleicões :Federa.es . ••..•••. . 1. I •• , • • , ••••• f;.,. t!. I •• 

41 . Empregados de ~partic5es extlnc~. ~ •••• • •••••••.• 

42. Prefeituras, justiça e eutrasdespezas no territorío do 
Acre ..•.••.••. . I ••••• • 1 ••• •••••• • ••• I ••• I •• ••••• . • 

43. Eventoaes ..• 1 ..... •• _ •••.•• ; 1 • •• ~ • • ; 1. ; •• ~ •••• • ~ • • -: •• 

tI t • I. I' I I I 111. I ... , ..... , .... 
I I I I .6 #"!'I I tI I I I I 

..... ! ..... . # .. .. 

e# tI I' I t te I. I. I 

781:310$550 
372:000$000 

2A) :000$000 
1:800$000 

957:800$000 
100: 000$000 

Sala das eoDUllieBões, 24 ~e seteiÍabrS. de .19<)4, .- .Pra~~eo V~iga, PlOSidente. -
Oomello da Fonseca, l'elator. -Paula Ramos, com :restricç6es. - Gakélo Carea~hal. -
.UrbaM &nto1.- Daclà Oampilta . - Vk,ori,.. Mont1iro. - l"rauclsco S«, 
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Proposta do Governo 

Art. 2.o o Presidente da Republica é autorizado a despender,pelas repartiçõesdo 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores e coJU os. ~eryiços designados nas seguintes
verbas a ctuantia de R~. 12:114$245, ouro, e 22.228:346$224, papel: 

OURO 

1. Subsidio do P1•esidente da Re.pebliea • • •. • • • · 
2. Subsidio do Vice-Presidente da Republic.a:. • . • • .. . • ·• 
3. Despeza com o palacio da Presidencia da Republica • . _. 
4. Gabinete do Presidente da Republica. • . • • . • 
5. Subsidio dos Senadores • • • • • • 
6. Secretaria do Senado. • • . • • 
7. Subsidio dos Deputados . • • , .• • • 
8. Secretaria da Gamara dos Deputados. • • . • . • • • 
9. Ajudas de custo aos Membros do Congresso Nacional . . •.• . • 

1 O. Secretaria de Estado. . . . • . • • . . . 
U. Gabinete do Consultor Geral da Republica ·• • • 
12. Justlc.a Federal. . . • • . • • • • 
13. Justiça· do Districto Federal. . 
14. Ajudas de custo a magistrados. 
15. Policia do Districto Federal. • • , 
16. Casa. de Correcção. • 
17. Guarda Nacional • • • 
18. Junta Commercial. 
19. Archivo Publico. . . • 
20. Assistencit~ a Alien~dos • • . 1 1 • 

21. Directoria Geral de Saude Publiaa. 
22~ Faculdade de Direito do S. Paulo. • 
23. Faculdade de Direito do Recife. • , 1 

24. Faculdade de Medicina do Rio de Ja.neh•o. 
25. Faculdade de Medicina da. Bahia. • • 
26. Escola Polythechnica. • • . . • • . 
27. Escola de Minas. • . . . . . ···~ . • 
28. Gymnasio Nacional. . . • . • • • 
29. Escola Nacional de Bellas Artes.· 
30. Instituto Nacional de Musica.. • . • • • 
31. Instituto Benjamin Constant. 
32. Instituto Nacional dos· Surdos Mudos: 
33 Bibliotheea Nacional . . . . -. 
34. Museu Nacional. . • . . . . • 
85. Serventuorios do Culto Catholico · . 
36. Soccorros Publi.cos. 

- t • ·• 

37. Obras. . . . . . . • . ". . . 
38; Corp,Q de Bombeiros • • . • 
39, Magistrados em disponibilidade. 
40, Eleiçõ·es Federa.es . . . . . . • 
41. Empregados de repartições extincta.s. • • 
42. Eventuaes • I • , • • , , • 

PArEL 

120.: 0001000 
36:ooo ·ooo 

101:440 000 
33:601000 

567':000 000 
338:93 '118 

l.gos:ooo ·ooo 
463: 868$118 
90: 000$000 . 

364:353$118 
19:60!· '000· 

879:704 ·us · 
341:37 '059 
I2:ooo ·ooo 

3.82õ$035i063 
234:507 '984-
29:000'000 
39:346 '118 
87:27&1118 

g69:580 •998 
5.519:800 000 

291 : 440$000 
304:780$000 
625:83211:236 
747:732~!-IOO 
500:981 '118 
237:800. 00· 
541:603$354 
128:052$236 
183:262$118 
209:238$118 
120:079$118 
201:812$118 
147:6731118 
181 :_o6o ·ooo 
100:000 000· 
441 : 467$228 
781:310$550 
372:oo_ o~ooo , 

20:000.'000 
1:800 000 

100:000$000 
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TERRITORIO DO ACRE 

Juizo da Comarca 

Pessoal: 

'1 juiz com l : 333$333 de o r de
nado e 666$667 de gratifi-
cação ..................••.. Deereto n. 1.188, 

1 escrivão com 200$ de orde
nado e 100$ de gratifica-

de 7 de abril 
de 1904 ....... 

ção ........•............ , .. Idem., ..•. ,, .... 

Material: 

-uma collecção de lei o uma as
signatura do Diario Otficial 
e asseio da casa ........ , .. . 

P1·e{eitura do Alto Acre 

Pessoal: 

l Prefeito-Gratificação ....... Decreto n. 5.188, 

1 juiz de districto com 1:000$ 
de ordenado e 500$ de grati· 

de 7 do abril de 
1904 •.•.•••... 

:ficação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem, . , .. , , •.••. 
promotor com 666$666 de or
denado e 333$334 de gratitl· 
cação ............. ·• • . . . . . . . Idem ..•. , , ..... . 

Material: 

. Ajudas de custo. • • • • . . . . . . . . . . •....•... , , •••. 
·Gratificações ao pessoal da se

cretaria, transportes, etc. , 
aberturas de varadouros,con
strucções de pontes, installa
ção de def!tacamentos, trans
porte de munições, etc., po
liciamento, aluguel de bar
racões para a secretaria, re
side.ilcia.do prefeito e do pes
soal admi.nistrativo,juizodis-

. trictal, promotoria, moveis, 
expediente, utensilios, ser
ventes, pessoal de tres lan
chas e alimentação do . mes
mo, combustível, lubrifican
tes, aceio, material para. as 
lanchas, ferramentas e ac
cessorios, conservação, con-

. .-certos e eventuaes ..••..•.•. 

24:000$000 

3:600$000 27:600$000 

200$000 27:800$000 

24:000$000 

18:000$000 

12:000$000 54~000$000 

6:000$000 

250:000$000 256:000$000 310:000$000 
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Prefeitura d o Alto Pt~rus 

Péssoal: 
-

1 Prefeito-Gratificação ......• Decretou. 5.188, -
l juiz de diatrioto com 1:000$ de 7 de abril de 

de ordenl{do e 500$ de gr&tí- 1004 •.•••..•••• 24:000$000 

:tlcação •..••...••••••••.••.• Idem ............ 18:000$000 
1 promotor com 666$666 de or· 
aen~o e 333$334. da gratift.-

Idem .. . ......... 12:000$000 54:000$000 caçao.-....... ,. ••.•••.• , ••... 

Materia-l: 

Ajuda da custo ............... ...... , .... ....... 6:000$000 
Gra.Uticação ao ·pessoal da. se-

m·etaria e ma1s despezas, co· 
mo na Prefeitura. ·do Alto 
Acre ....................... ...... , ......... 250 :000$()()0 256:000$000 310:000$0 

P1·e{IJitura do Alio .Ttlrttd 

Pessoal: .. 

l Prefeito- Gra.tillea.çiW ••.••• Decreto n. 5,188, ~ .. 
de 7 de abril de l 1 juiz de diatricto com 1:000$ 1004 ............ 24:000$000 

de ordenado e 500$ de gra.ti~ 
ftaa.Qão ... ,, ................ Idem •.•...•.•..• 18:000$000 

I promotor com 666$666 de or· 
dea~do o 333$334 de gratift-

Idem ••••.•.•••• 1.2: 000$000 M:ooo$000 ca.çao., .................... , 

Material: ' 

Ajudas de custo ............... ........ .. . ~ ...... 6:000$000 ~ 
Gr~tiftcações a.o pessoa.l da 19• 

oretaria e 01ais despe~1,oo-
mo na. Prefeitura do Alto 
Acre ••••• ,.,.,, ••, ••••••••• ················ 250: 000$000 256:000$000 310:000$00 

957 :800$000 

O Sr. Es1evam Lobo-Sr. Presi
dente oocupo a, tribuna. simplesmente pa.ra. ter 
a. honra. de a.presenta.r a V. E:.:., aflm de ter o 
destino conveniente uma. petiQão dos serven· 
t~"S da. Delegacia Fiscal em Bcllo Horizonte 
Germano Pedro de Magalhães e Francisco 
Li8boa, os qua.es pedem o modesto augmento 
de 1!00 uis dlario~ em seus vencitnentof. 

ma9ã.o, os ~lugueis das casWJ são de preço. 
mmto exces:nvo, o qua encarece muito a vida 
na. mesma ciliwle, 

Como V. Ex. vê, o pedido é razoavel. Com 
o augmento oa peticiona.rios terão venci
mentos iguaes ~os que percebem empregados 
da. me~ma. categoria nas Delegacias Fi.llcaet da. 
Bâhl&, Perna.mbuco e S. Paulo. E', portanto, 
mals nm motivo para que elles tenham essa 
'ftnta.gem. · 

Damais, forçoso ê reconhecer que, sendo 
Rello Horizonte uma cidade ainda. em for-

Envio a petição li. Mesa. 
Vem 4. Mesa, é lido e enviado li. CommiBSW. 

de Orçamento, um requerimento doa ser
ventes da. Delegacia Fllcal em Be11o Hori
zonte, pedindo augroento de diarias. 

O t!l:r. ThoDiaz A.ecloly (•) -
Sr. Presidente, hontem não me aohava. pre
senta quando fa1lou, na hora do ez]lediente, 
o ~llustre Deputado pelo Rio Grando do Sul ·. 
cUJo nome . peço Ucença. para. cita.r, o Sr : 

('l Hsto discurso oão fo i revis\o ~llo orador •. , 
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Bàrlm& Lima, e so bóJe li o discurso de 
S. E:~;. no DiarirJ do CongressrJ, · 

O illustre Deputado a. que ma acabo de re fe
rir, proonziu algumas eonsiderações apre
cio.ndo actoa do Sr. Ministro da Fazenda. .•. 

0 SR., BArtBOl'lA LIMA. - Refu••i-IIÍe a. um 
artigo do Sr. Medeiros e Albuquerque, apre
eiando a.ctos do Sr. Miniªtro da Fazenda., e 
convidei o leadet· a. vir defendei-o. 

O SR.. TH01.IAZ AccroLY-••• alguns do
8 

quae11 merecer<~.m censuras dó nobre Depu· 
tado. 

0 SR. BARBOS,\ LIMA-Não foi as~im; não 
o censurei • . 

0 SR. THOMAZ ÁCCIOLY-Entre outros que 
s. E1. chamou de illegaes ••. 

O SR. BARBOSA LmA - E' um trecho do 
a.rtigQ. Não eensurei, nem n.pplaudi. 

0 SR. THO!I1AZ ACClOLY-•• , ha um que 
diz respeito â minha pessoa. ..• 

0 SR. BARBOSA. LIMA-Não sabia. quo V. Ex. 
estava em ca.usa. 

0 SR., THOMAZ ÁCCIOLY-••• e e por isto 
que venllo dar Ugelraa expliéações â Ca.· 
mara., limitando-me a ler uma disposiçru> do 
vigente Orçamento da. Receita. que justi1lca. 
plenamente o acto do ministro • 

0 SR.. BARBOSA LIMA - N'ã.o Sabia disto, 
mil.s Jlii.O cabia a. mim defender o ministro, e 
aim ao leadel'. 

O Sa. THOMAZ AccJOLY-No art. 2•, n, lX, 
da. referida. lei encontra-se o seguinte: 

E' o Governo autorizado, e to.: c A con
ceder isenção do . direitos de importação 

. e expediente aos cataventos, poços tubu· 
lo.res. bomba~. encanamentos e maia acceS· 
~orios, destinados ao abastecimento de agua 
nos diversos municípios do Esto.do do Ceará 
e nos que forem tla.gellados pela secca., e que 
fotoem importados pelas respoctivas camaras, 
com o 11m de entragal·OS á. servidão publica. 
Igual fa1Jol' será concedido d pessoa qt~e os im~ 
portal" por sua conta e. pm'('t o seu us!l, tMs 
referidos Estados.-. 

0 SB.. HOSANN!..U DE OLIVEIRA-E I! de in• 
telra. just.lço.. 

0 Sa. BARDOU. LI~IA-MIJUO 11om. 
0 SR. MEDEI'&OB E ALBUQllliBQllE-Ltl. est6. 

no discurao do Sr, Barbosa Lima. um a.pa.rta 
meu dizendo que o acto ora. lOJIItl. 

O SR. TnOMAZ A.CCZOLY-Outra.s pesapas 
solloita.v•m e obtiveram identico favor. 

0 Sit,· BARBOSA: LIMA-0 artigo é mali· 
gno, não ha. duvida. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE e outros 
Srs. Deputados dão apartes. 

0 Sa. THOMAZ AcCIOLY-0 Sr. Barbosa 
Lima· disse o seguinte: «E' verdade que se 
íra.tava- da. càsa. tle um Deputado. Da. minh~, 
não foi. 

O Sit. BAanosA. Lnu.-r~to não é do Sr. 
&.rbosa. Lima., é do artigo. 

0 SR.. THOMAZ AcCIOLY-Vonho declarai' 
á Ca.ma.ra., o não me pejo em fa.zol·o, que 
foi para. o mou uso, mas que solicl~i estS" 
favo1· de conformida-de com alei aqui votadD. 
o a.nno passado, com a coparticipação do 
nobre Deputado pelo Ri<J Grande do Sul. 

0 Sa. ARROXEL:Ús OALYÃO-Y. Ex. tem 
toda a l'&zão. 

O SR. T!lo:MAZ·Accron-Tenho cQncluido. 
(Muito bem; muitrJ bem,) 

O Sr. A.JlCelo Neto - Sr. P1•esi· 
dente, pedi n palavra simplesmen ·e pa.ra. 
trazer ao conhecimento da Ca.mara um tele· 
gra.mnia. expedido desb Capital para o jornal 
ofttcial d.o meu E~tado, referente ao· discurso 
que aqui proferi sobre a. inoonstit.ucionalidade 
do actua.t governo de Alagoas, 

E' um telegramma que dá uma. noticia, 
em nada verdadeira do que se passou, quer 
com relação ao discurso que proferi na. sessiiQ 
de 2 do corrente, publioa.do no Dia~·ia do 
Orm9ressa de 3, quer qua.uto. á meia. duzia. de 
palavras pronuneiadas em seguida pelo Sr . 
Deputado .Arrf.)ll:ellas Galvio. 

0 Sa. ÁRROXELLAS GAt.VÃo-De quem é O 
telegramma. 1 

0 SR, ANGELO NETO-I' da T1•ibr.ma, jor.oal 
otflcJal do Esto.do e do pa.rtido de V. EJ", 

o Sa. ARl\OXELLA.s OAL vl.o - Quem o 
JmSSOU 1 

O SR. ANGELO NETO-Naturalmente V.E:a:. 
porque este jornal não tem correspon<lento 
aqui. 

Os Sa.s. ARROXELLAS GAz.vi.o E EuZEBI O 
DE ANDRAilE-Nã.o apoia,do; ·não somos cor-
respondentes ~ Trilnma. · · 

O SR. ANGEr.o NETO- Contentam~mo as 
declaracões dos St'S. Depll&a.d.OS. ss. EEx. 
nio auumem a responsa6illdade das tnver- · 
do.des oonildaa no ~elegramma publlcal\o no 
Jornal que tenllo em mãol. 

E', Sr. Presldent~. um dospaollo '&elegl'a
Phloo que, alêm de ongger&<ro, nio exprlm~ 
a verda.de, tra.nsm!tte um!l revoUante talsi
dado que devo torna.!' conhuolda. dos mowe~ 
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illustres collegas para desse modo evitar a ,seguinte ao em que fallei, ta.l qual foi 
continuação ·de semelhante meio de oombate enunciado. . 
politico, empregado por quem quer Q:ue seja o SR. EúzEBIO DE ANDRADE-Apoiado. 
aa situação dominante de Alagoas contra os 
seus leaes adversarios; . O SR. ANGELo NETo-Apoiado, diz o Sr. 

· Euzebio de Andrade e, portanto, avalie a 
O Sr. ARRO:X:ELLAS GALVÃO-Tenha V. Ex. Cama.ra da insensatez do tal correspondente. 

a bondade de ler o telegramma. Não sou, Sr. Presidente, é certo, um fre- -
O Sr. ANGELO NETO_;_ Vou a.o encontro · do quentador da tribuna, pela razão, sabem 

desejo .de V. Ex., lendo o telegramma o todos aquelles que commigo privam, de não 
qu·e aliás era meu proposito fazer. me considerar. nas condições de bem o c-

Chamo a attenção da Camara: é um te- cupal~a.. Diz-:me, porém, a consciencia que 
legra.mma. de pasmar-, ·tão inverídicos, as poucas vezes que â tribuna tenho vindo, 
verdadeiramente inTerosimeis são os seus della ht~i sabido sem desar para. o meu nome • 
termos. e para o do Estado que humildemente re-

« Rio 2-Politica de AlagtJas. presento. (Apoiados.) 
. Fallou hoje na Camarao Sr.D1·.Angelo Neto, Comprehende V. Ex., Sr. Presidente, 

respondendo ao Dr. Arroxellas Galvão sobre cumprehendem os meus nobres .pares, a ne
a questão da constitucionalidade do governo cessidade que eu tinha de fazer este reparo 
desse Estado. porque, amanhã, com o meu silencio,na. im· 

No correr do disctwso o orador PERDEU o possibilidade talvez de appellar para aquel· 
FIO DAS IDÊ.AS1 PRONUNCIANDO VERDADEIRAS les que aqui me OUViram, podia ser renovada 
HERESIAS. FOI UM COMPLETO DESASTRE.» tamanha perversidade po~itica, sem que 

o Sr. ARROXELL.AS GALVÃo-Eu disse da elemento seguro de prova se mo o.fferecesse 
· para destruil-a. 

tribuna que V. Ex. tinha proferido -verda- Que fique nos Annaes 0 meu justo reparo. 
deiras heresias, Peço a palavra. (.Mttito bem ; muito bem.) 

0 SR, ANGELD NETO-:-Por isso é que acre· 
ditoqueotelegrammaédalavra de.V.Ex., O Sr. Arroxellas Galvão
porque como disse que eu proferi heresias, Peço a palavra. 
quando discuti o caso constitucional de Ala· 
gõa.s, entendeu, naturalmente, accrescentar O Sr. Presidente-Tem a palavra 
·na noticia a tra.nsmittir para o Estado es- o Sr. Neiva. 
tas ine:Jactas palavras--perdeu o fio das idéas; 
[oi um completo . desàstre; afim de que pro
duzisse o almejado e.ffeito. Mas, não fica. ahi; 
continúo na leitura: «Replicot' em seguida o 
. Deputado A~·roa:ellas Galvão, fa::endo sentir 
a innocuidade dos argumentos do Sr. Angelo 
Neto, OBTENDO APPLAUSOS GERAES:.. 

O Sr. Neiva-Sr. Presidente, com 
muito gosto cederei a palavra ao meu illus
tre collt.ga, o Sr. Arroxellas Galvão . 

0 SR. PRESIDENTE-Neste caso, tem pa
lavra, o Sr. Arroxelhis Gal vão. 

O Sr. ARRO:X:ELLAS GALVÃo-Natumlmen- O Sr. Arroxellas Galvão
te foi o correspondente quem mandou o tele- Sr. Presidente, nós não somos os col•respon
gra.mma.. · dentes da. Tribuna, jornal que se publica. em 

0 Sr. ANGELO NETO-:-Não foi V. Ex., Alagoas. 
cqnforma já afilrmou. Conhece, pol'ém,V .Ex. O SR. ANGELo NETo-Si a.qui não tem cor
o correspondente, sabe quem elle é 1 Será respondente, o telegramma foi transmittido 
düllcil dizel-o. . por VV. EEx. 

Accrescenta o despacho telegraphico: O SR. ARROXELLAS GALVÃO (com energia, 
((Constá que o discurso do Deputado Angelo dirig~ndo-se ao Sr. Angelo Neto)-0 tele· 

Neto, pronunciado hoje na Camara, não serd gramma a que v. Ex. se refere, n<io fQ.i 
publicado r~a integra no Diario do Congresso transmittido por nós. v. Ex. não tem o di
como . e de praxe. Set-d emendado e burilado reito de duvidar. 
pelo Senadm· Bernardo de Mendonça, taes o SR, Eus~BIO DE ANDRADE-Apoiado. 
{oram os dislates pronunciados. » · 

Felizmente estão presentes muitos dos srs. O SR. 'ARRo:;ELLAS GALVÃo-Co:rpo acabei 
Deptitàdos que assistiam á minha. despre· . de afilrmar, nao somos responsave1s por te
tenciosa oração. Não perdi 0 fto do discurso, !e grimmas transmittidos daqui para. esse 
levei. a minha argumentacão até .onde m~ Jorna • 
!Qi possi vel conduzil.a, sendo o discurso pu- O ~R. ANGELo NETo-Então o telegramma · 
blicado no Diario do Congresso do dia é falso~ . . 
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o SR. ARR:>XELLAS GÃLYÃo-Não .é -falso, Hontem, trazendoaoconhecimento ,do Con-
tal; --foi expedido com certeza pelos corres- gresso a representação contra o imposto so
_pondentes ou por pessoas outr_as que ou~i- bre dividendos_ cobrados pel~ União, limi
ram aqui o conceito que expend1 sobre o d1s- tou-se a citar nomes de notabilidades juridi
·curso _qu& V • . Ex. pronunciou ha dias_ pas- cas que apoiam o (lbjecto que, o occupa na. 
sados. Confirmo este eonceito: O Sr. Deputado occasião, isto é, de que este imposto cabe 
Angelo Neto;· no seu discurso que aqui pro- constitucionalmente aos Estados. 

-feriu, ha dias, sobre_ direito constitucional, O Diario do Congresso pablica. hoje a re-
disse verdadeiras heresias. -Aquelle discurso é presentação apresentada. ao Se!}.ado. no anno 
inteiramente innocuo. passado, pelo venerando l'epublicano Dr. 

- - - Virgílio Damasio. - -
O SR. ANGELÔ NETO- V· Ex. não é Diz «venerando» porque elle é dos republi-

competente para julgar dessas heresias· cànos dos primeiros tempo-;, -em contraste 
O SR; ARROXELLAS GALVÃO- Quem quer- com tantos outros, como o orador, que é um 

que passou esse telegra.mma ouviu aquellas adhesista. (Riso.) 
minhas palavras e transmittiu -as· para O seu objectivo neste momento é tornar 
Alagoas. conhecida da Camara, por meio da publica-

O SR. EuSEBIO DE ANDRADE--'- Perfeita- ç·ão no Diario do Congresso, a opinião de ou" 
m_ ente. tros jurisconsultos não menos eminentes que 

os citados hontem~em favor .da. reclamação 
O SR. ARROXELLAS GALVÃO- Si eu qui- dos diversos Estados, entre os quaes -accen

zesse respigar sobre o assumpto, teria muita tuará o de S. Paulo, que não se limitou a 
cousa que dizer. Diria que -daqui teem-se uma representação de inuustriaes ou de di
transmittido para o jornal da opposição de recções,mas, pelo orgão do seu poder legisla
Alagoas muitos telegl'ammas parciaes, ex- tivo, pede a revogação do imposto. 
aggerados, _com visível intuito _ politico, as- Este facto merece especial menção, porque 
·signados pelos Srs. Wanderley de Mendonça, representa pa.ra o grande Estado não só a 
Angelo Neto e outros, á custa do expediente carencia de recursos de que não pôde pre-· 
da Camara. (Ha diversos apm·tes e protestos). scindir, como a convicção arraigada e pro-

Tive em meu poder dous ou tres desses funda que tem do seu direito, em face da 
Constituição. 

telegrammas, e não os exhibo porque estão Os pareceres cuja publicação solicitou, de 
em poder do meu illustre companheiro de accordo com o paragra.pho unico do art. 86 
bancada, o S1•. Raymundo de Miranda. do Regimento, o que espera lhe seja. con-

0 SR. EuSEBIO DE ANDRADE- E' verdade. cedido, são de ju1•istas de alto valor, taes 
Tambem os vi e li. como os conselheiros Silva Costa, Andrade 

0 SR. ARROXELLAS. GALVÃO _ Em che• Figueira, Duarte de Azevedo e O não 
.gando aquelle illustre Deputado, compro- menos illustre Dr. Joã;o Monteiro, director 

tt · P. • da Faculdade de Direito de S. Paulo, e os 
me o-me, Sl 10r preciso, a provar 0 que di

0
•:rnos cathedraticos João Mendes de Almeida acabo de referir. Junior, Pedro Lessa, Raymundo Porchat, 

Nada mais tendo a dizer, sento-me. (Mttito José Ulpiniano, F. Vergueiros Steidel e An-
bem; muito bem). / tonio Januario Pinto Ferraz, que acaba de -

ser eleito senador esta.dual. 
O Sr. Presidente- Tem a pala- Findará essa bi•ilhante seria de abalisadas 

vra o SR. Neiva. (Sussurro no recinto ; o opjniões com o parecer do Dr. Oliveira Es
Sr. p,·esidente faz soar as tympanos, recla- corei, onde depararão os illustres collegas 
mando attenção). com valiosíssimo subsidio historico sobre essa 

momentosa questão, para -- a qual ora teem 
O Sr. N eiva agradece á Mesa o ter voltadas as vistas os Estados que-constituem 

2hamado . a attenção da Camara; agradece, a Republica Brazileira. -
tanto mais quanto -no momento se tr·ata de Pedirá tambem que seja publ_icada a opi
uma .. medida de alta importancia. não só para nião do conselheiro Lourenço de Albuquer-
o futuro economico do seu Estado_ como.para que, nome vantajosamente conhecido no 
o dos demais Estados da Republica e que na paiz pelos seus trabalhos em ma teria eco
Ba.hia. como em S. Paulo, em Alagoas como nomica e financeira, de cujos estudos, cada vez 
·em Sergipe, no Pará, em Minas como no Rio mais aprofundados, são apreciadas provas 
de Janeiro, como em tantos out1'0s Estados, os artigos em que elucida. essas questões, 
faz agitar a opinião publica, pondo á mar- que se ventilam na. imprensa, opinião de in· 
.gemquestões incandeseentes da politica para conteste releva.ncia. para. a. 9.uestão. 
dar logar á cogitação desse assump.to, repu- Não pedirá a. tra.nacripça.o doa artigos de 
ta.do instante, momentoso e mais proficuo. varios orgãos de publicidade, como o brilha.n· 

~~-v 78 
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-te e ·bem ··deduzido edUorial- da. -aUrahento a retribuição do trabalho de direcção e vigi-
-Gt;r$eta. ele Not~cia•, a q11e hontem so reis- l.t.ncla do emp1'8Zarlo e o risoo ioberente i -
· riu, porque'· o seu intuito neste momento 6 empreza; esses productos tambem 1e dizem 
·tornar coiiliecido dos collegu o aspecto jtni· mlxtoa, porque .derivam do capUal e do 
dlco deete palpitante Ci\SO, ·· trabalho. São do citado e.scriptor estls pala-

Crê ·'lue o 1'a.cto de já. te:l a Ca.mara, ~r vras: «Quando provongono da emprese col
e:r:pre.;slva mlioria, adaptado es.~ medida; de leetlve, exercitate ·da 1ocietd. d'á=ionisse, 
ter a Commissãó ·del<'ina.ncas do Senado accei- cb.ia.manse di'tlidett.di. » 
tó ·por oito votos contra um a emenda do- Esta doutrina. é correníe. 
eminente Sr.Ruy Barbosa;que os termos ela· Não obedeceram a outra. orienta~ os de· 
ros, preciS('s e c:mvincentes dn1 reprosen- croios na. 9.8'70, de 1888, 2.359, de 1897 o 
-tações que o!l'ereceao anno pa.gsado e hontem, 2. 792, de 1898, quando, ragula.ndo o imposto 
a. ·conaiileração dos eoll~gas; que a a.tiitude de industrias e proflssõe·s, compreheoderam· 
d<i congresso pa.ullsta.;que a. llypotllese já llgu· entro estas o imposto· ·sobre dh·idendos. · 
rada. em lei, em nome do ]!OVO mineiro, da Ora, a decretação do imposto sobre in
possibilidade do desappa.reeunento do vexa· dústrias O· proflssõea compete exclusivamente 
torio. e, sobl'8tudo, desigual .imposto,-;odo.s aos E:!ta.dos. como é expresso no art . g. § 4• 
esses factos vi vi ficam-lhe a esperança. de que da Co os tituição Federal. . 
a brilhante pb~~olange mineira; nos ta. Cama.1'll., Pot•tanto, a União não póde decretar . im· 
continuará a. dar o seu aSllentimento ellicaz postos sobre dividendos, quando as respecti
e aio o abandonari no combate ha. tam a.nno vas emprezas teem sua séde e funcoioiiam 
travado. · · not Estadus. -

· · Fioa.lmento,· aitent& a opinião har111onica. Doutrina contraria o.lfonderia. a. muima.-
e scientifl.ea de t>lníos pontidces do direito Mn bis ;,. Idem- que em direito erimin&.l 
conatitucioa~ol,ernulos do illustre presidente, como em direito llsca.l recebe salata.r a.ppli
provecto- e venerando jurisconsulto, &Stá cação; sendo fnnda.men~l o principio que 
convencido de que a emenda,que s1wá. olferg. o mesmo 1'Mto jurídico não· púde ser d!lllS 
cida. no momento opportuno, e que jll. conta. ve1>e8 taxado. . · 
mais de 50 assignatura.s, pelo eoojun- (Vide Pandectes Belges vbb. Non bí$ ia 
c to de todas estas · injuncções, h a. de ter i .tem .) 
a. maia decidida victorfa para a felicidade da 
acção induaú-ial dos Estados e da. verdade 
COllltitnctonal do res1men f&dera.Mvo . (Muito 
hm; muito 6em. ) · · 
· Posto a voios, é a.pprovado o reque1•imento 
do sr. Neiva., pedlndl7, na rórma. do pa.ra.rra· 
pho uniOI)do a.rt. 85 do Realmento, a publi
C&Qio de diverso• documentos a. que se 
refere. 

Documentos a que ae reforo o Sr. Depu· 
tado.Neiva.: 

I[ 

Não é licito alterar a es.;encia das coÍll!a.s 
humanas. · 

A dlll'erença da denominaçã.o não altera a. 
substa.ncia. do a.cto ou fll.cto julidico, mm 
sermoni, t<ed rei ~th'mCJ subjicittw . 

Qualquer que seja. o. organisa.ção de um 
Estado, qua.lquor que se~ o seu po.:er, di~ 
Horkuunoo ( Th. g~llBIY.II du Dr. § 4?' ), a. 
colltclencia humana tende sempre a mbmet-

Conaultt\ ter esse podeto lls normas juridicaa. 
Di.lforonQar _p~~ola.vras para. colorir a pro

. Dea.nte doe ~rmos do art. 9•, n:4, da Con· funda altera~ dos f'actol j11ridicos á arbi
stituiçã.o Federal, que dis~: cE' da c~mpe· trio inioleravel. . . 
tencia e."'clusiea dos &tadosdecf'eta,• imposto$ R,eotla é a retribuição do proprietll.rio; 
sobre industt·iar e p1·o{lssõr:n - póde a. UniãQ .juro, a do capital mutna.clo ; lucro, a · dó
ll'Jbutar a1 dividendos das compallhias indus· emprezario ; sa.larlo, a. do opera.rio seguod() 
1ria.61! com séde e funeÇões nos Estados1 a. distincçã.o da. !IOiencia.. economiea que o 

Legitima.· se a. competencia da. União, para direito reeonhece e á. . qual · liga. e1feitos 
esta. tributacão, com o argumento de que o distinctos, · · 
implllto sobre divideados á um imposto sobre Alterar est!Ul noções geralmente recebida!i 
a renda. ~ ê pertul'ba-r a normaUdade de perq1a.neu:~ 

ciu jurídicas e economicas e crear eonftictos 
condemua.veis, pois a. ninguem é licito deno
minar renda, technicamente falando~ aquillo 
que é conhecido como lucro, oriundo da 
activida.de induskial. 

·• · · . -PAR.ECER .. DO . ])R., SILVA COSTA 

- Q.i dividendos de companhias ou socieda
des a.nonyma.s Bão resultados da actlvidade 
ID4uttrial ; porque, como diz Coasa (Scien.:à 
d~ fi.nan.:e. capitulo 7 § 3) comprehen· 
dem a. compenaa.ção do 'ea.pttd empregado, 

0 Sio 'llOio Dâ.O ê criteriO SCíentUlCO, nem 
reveste o preceito logislativo do seu C4ractet' 
obrigatorio, para que · seja communis r e i 

• X.' 
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publico spo11sía de que fa.la. o jc. Pa.piaiano 
na. lei 1. do Dig. de leg. 

Salvo ·melhor juizo. 
Rio Janeiro, 19 da setembro do 1904.-

0 a.dvogado, Dr. Jo~e da SUva Costa, 

PARECER. D& CONSELHEIRO DU.A.Jtl'E DE 
AZEVEDO 

A Constit.uiÇão da Republica, (listribufndo 
entre a Uníio c os Estados 'as fontes de re
ceita. publica, não creou impostos novos, 
ma.s reforiu·se tão ~ómente a.os existentell. 

AIISim que, declal-ou Úo art . 7• quaes os 
impostos ~ue á União competia. dec1oetlr, 
e no art. 9 qua.es os da competeneia. dos 
Estados. 

Isto posto, decla.rando no a1•t. 12; que, 
além das !oates de receita. discriminadas 
nos arts, 7" e So, seria. licito á União e 
a.os Estados, cumulativamente, crea.r outras 
qu\Wsquer, sem prejuízo daquella.a,está. visto 
que.& Constituição se referiu a. fontes de 
receita. não es~abelecidM ainda., PQi8 que 
as estabelecidas entraram na. distriblliçio 
feita. 

Deste conceito se infere: lo, fJ_Ue o i-mposto 
sobre dividendos de acções fo1 considerado 
como imposto sobre indWitrias, porque tal 
era. a sua. natureza segundo a legislação em 
vigor ; 2", que nio podi& 86r considerado 
como imposto eobre o ca.pital, ou sobre a 
renda., pela. razão evidente de que taes 1m-
postos nunca. existiram entre nós. ·. 

Com atreito o decreto n. 9.2'70, de 22 de 
fevereiro de lBSB, expedido por autorização 
lesislatln, e quo te"V'e por exclusivo objecto 
rell'nlar a arrecadaçt7o do impolto de indus. 
t1'ws e pro~'"''• como se vê de sua tnBOrl· 
:pçã.o e do seu contedo, dispõe no art. 2•, 
§ Jo, que as companl~ias ou srx;iedaàe1 anony
mM pagarif.lm o impost" p6la tatM de i/1/2 por 
cento dos dividendo.s dlstrí buidOJ a()ll accio· 
nistal!l, e não llavendo dividendos, a1 taa:as 
(ia;as correspondent1s ds indtestrias que exor· 
cessem, 
· Polite~iormente se dispoz de modo identico 

no art. 4°;do Reg11lamento ·n. 2.559 de 1897, 
sobre dividendos de acQ(íes, e no art. to,§ 1•, 
do Regulamento n. 2. 792, de 11 de . janeiro 
de 1898, promulgado, como o de 1888, para 
a at"recatlaç<To do imposto de industria: 1 pr-o-
fi3sõ~s. . 

Si o eiamo da legialaQão revell\ quo o. im· 
_posto sob1•e dividendos é um imposto sobre 
lndus,rias, e de modo algum sobre o capi· 
tal, coma à. alguns tem pareoido, a nooão 
110lent.lllca desta contl'ibuiçio nenhuma. du
Vida deixa. a. ~al respeito. 

OI dividendos de acções, que são as quotas 
pertencentes aoa a.ccionistas doa luoros da 

companhia, nunca. sa ~eriam reputar juro!o 
a11 interesses das en,radas 1'8alizadas pelos• 
accionistas, ou do capital por elle·s ap_Pifcadí>· 
,_constituição e movimento da SOCiedade. 
Sio os · proveitos da p.ropria. sociedade d,., . 
qual os aecionista.s sã.o comJn:l'tes, adquiri. 
dos pela. a.cção conjuneta da. Illdustl'ia, ·e dos-
eapitaes empregados ou -pela. activtdade eoo· 
nomica. da companhia.. 

c Todos ()9. asiOciados (Courl d'Econ. pol. 
pag. 241) scro empn~arios e a parte de cada 
um serà tema pal"te do p!"oeeito· ou bimeficto da•· 
~P'"e;a.~ • 

Sendo os dividendO!! qnotas do lucros da. 
companhia ou da. industria. realizada pela. 
em preza., parooo claro que o "im}l<lBto ·sabre 
dividendos é um imPQsto sobl't} indutrias e, 
profissões. 

Nio o pode, portanto, decretar .a União 
Federal, sem .fla.grante infracção do disposL'I) 
no art. ü• § 4• da. ConstituiC}io da Repu-· 
\Uca.. 
· E' o meu parecer. 

S. Paulo, 19 de 118iembro de 1904.- Dr. M. 
M. A. Dt!arte de Arevedo, 

PAREOI:lll. DO DR, ANDRADE FIGUEIRA 

Tr~tando-se de cta»petencia constit uciÔn(ll 
para. tl"ibuta,. distribuída. á União e aos 
Estados, claro ê que ella. deve ser r agid& .. 
exclusivamente pelo "te~to COilltitucional, que 
a.-decretou, não só como ma.teria de compe· 
tencia. rela~iva, senão t&.mbem por seu ob· 
jecto qual é a ma. teria. de impostos. 

01'&, o \cltt.o constitucienal, o art. 9•, n. 4 
da. ConstituiQã.o de 24 de Fevereiro do 1891, é 
de limpida. cl.&rld!l.de, attribuirado á compe· 
tencia ezclusiva. dos Estados o decretar im• 
poBtas sobre industriaa o proal!sões, dentro 
dos limites do terrlíorio de cada um delles. 
e, portanto, lhes cabe c::tclusiva.mente todo 
e qualquer i.mposto que, coM o KEsHo NOME . 
DE INDUS'l'RIA. E Pll.OFISIIÃO OU COH QUAL· · 
QUER OUTRA DENOMINAÇÃO, A DE RENDA, POR 
EXEMPLo, reca.hir sobre a i.ndllStria. ou pro- -
fissão exercida. no territori9 respectivo. 

Si limitar-se a attribuição â. noção consa· 
grada na legisla.ção fiscal vigente,· ao· tempo · 
da promulgação da Constituição, não '!!Q!fre · 
duvida que · a expressão-imposto de io.dus• 
tria. e profl.ssão-comprehendia como pa.1·to 
o imposto intitulado de renda, complementar 
do áe va.tente (j reca.bindo sobre 08 lllcro&. 
presum1doll pela diBtrlbwc;ão ao Qa.plW.l du.s 
acções, como é expresso, entre outros, no 
regulamento ue 28 de fenreiro de 1888 . e. 
ainda no decreto fedoral de 22 do julho de 
1897, que desmembrou o imposto, deJta.· 
ca.ndo o de renda para o t18CO teil.eral. 
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Si,. pelo eontrar.io, se der á. a,Uribuição, os di'!lw-e>!dos das ~ompa.nhias indudria11s com 
. a. a,m plitude que comportam seus termos. de sede e funccionamen to nos Es·ta.do's • 
. . decretar imposto soBRE imlustrias ·e profissaes, Tríplice é a. cornpetencia ·constitnolonal 

não.impot•ta. menos.a. verdade 41ue· e !la a.bran- na tributação -de impostos: 
· ge todo e qualque1• imposto que, ~ob qual· · a) a 1• privativa da. União nas ma.terias 
quer titulo ou 'denominação, venba.a recahir limitadamente 'indicadas no art. 7•. 
sobre a industria. ou profissão 'el.ereida no b) a 2a privativa dos Estados :nos as.sumptos 
Fatado e, portanto, sobre a renda do divi- determinadamente designados no art. 9•. 
dendo distribuído aos accionista.s nas socie- c) a s~ cumulativa ou nã.o da União e dos 
dades anony.mas, complementar de outros Estados nos negocias não mencionados na.-

. que paguem, assoeinção·ou associados. queHes dous artigos, comtanto que não 
Resulta. isso intuitivamente: contra.venhftm estas duas ultimas disposições 

- al.'t. 12. 
1.• Do systema seguido pela. Constituição Esta distincção, como bem adverte Amaro 

. de discriminar as rendas entre a. União e os Cavalcanti em seu Eegimen Federativo; pa.
Esta.dos, cabendo eiCchtsillamente áqnella as gína i:!66, ·não figura nos textos constitu
fontes descriptas no art. 7 .•. e aos Estados oionaes, como simples razão de ordem ou 

.as do eit. art. 9, cumulativamente ás não mothodo, mas tem por principal e previ
descriptas em nenhum <los textos ·referidos dente intuito evitar confusiW, e, portanto, 
(art. 12), com prohibição absoluta para os confiictos, em pontos de natureza. constitu-

·comprehendidos no art. 11. aional,entre a União., os Estados. 
2.• Da. noção economica do imposto sobre Na discriminação das rendas, consoante 

industria e profissã.o, quo abrange forçosa.· a.quella. triplicl.l competenci1t, estll., como 
mente a renda dos dividendos <la industria disse Bryce no systema constitucional ame
explorada ou da. profissão exllrcitada.. riouno, uma. das chaves do regimen federa-

E :n boa. economia politica racional nã.o tivo. 
ha mesmo outros impostos que não recaiam Ora, está. em todas as letras escriJ?to no 
sobre a renda dos caJ?Haes nclla envolvidos a.rt, ga n. 4, que é da compet6nculo dos 
que a produzam, a nao f111la.r dos irnpo&tos Estados, e competencia ewclusiva, decretar 
sobre o capital, que a. sclencla proscrave. impostos sobre ind ustrias. 

Assim respondo negativamente a. ambos os Mas, é cel'io, e o dizem os melhores pu-
queshos propostos. bllcistn,s e economistas, como, entre outro!, 

Parece que 08 autores do Constlluicã.o da Grnzla.ni - Scien=a delle Fínan:~e, Leroy-
1891 espantaram-se com a propria obra. PQr Beaulieu-Scicnce d~s Hnances, que os divi
ellea creada., dni:un'do a União som reour- dondo.i dlsh•lbuldos pelas companhias lndus
sos para as responsa.bllldades de que cootl· trlaed rop1•esentam o saldo om dinheiro do 
nuau sobrecarrogad~. Pl'acura.m corrigll·Do produoto d&l'espectívauctividade industrial. 
com esse e outros to1·cicollos. .til' um producto econom!co retil•ado da re-

Ma.is lea.t e di.,.,. no sorlu l·eoonheccl' o ert•o producoii.o !ndust riul :. a indus"tri~ é, pois, a 
sua. forQ'I geradora. 

e promover sua repa1•aoão, si fot• posslvel, Nem lhes acllariamos classitl.cação possi
ou torna.1• a traz, o que não poucl\s vezes 6 vol si 08 não enquadra.ssemos na. locução 
um progresso na. vida das nações como na indtlslrias do dito n. 4. Basta attender a. 
dos individuas. · que o Tocabulo irldHsh·ia já. perdeu a sua. 

E' o que penso, salvo melhor juizo. primitiva. 88gnill.cação, acanhado na es-treita 
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1904.- noção do trabalho mecanlco, para. ora ex-

.Domittgos de AndradcPig<~etra, · primirtoda. e qualquer intromissão de ser-
viços ou qualquel.' a.cto de especulação eco-

PARECER no n:a .. roXo MONTEIRo nomica. Assim, o commercio sobre cambias 

A questão só pó de ser tomada .no ponto de 
vista da discriminação constitucionalmente 
feita entre a União e os "l!istados, com relação 
ás rendas publicas ; e então não '!lejo como 

.. elllpUcar a duvida, já que ·toda consulta 
suppoe perpteccidade ou disenção. 

Conhecida. a. historia. da. ; Consti.tu in te · de 
1891 e· :fixada a. política financeira federativa., 
qua.l ficou definitivamente consignada. nos 

. arts. 7• e 12, da Constituição de 24 de feve· 
retro, salta. espontanea e escorreitamentG a 
:resposta. negativa,.: " UniiEo n4'o pdde tributar 

é uma industria como o é o exercício de 
qualqueL' das chamadas artes liberaes.
Renouard. Du d1·oi t in du sti·iet ch. 1 ; Um
berta Pippia.-Naz, di di~ . industrial~: p. 2 ; 
Championniére et Regaud, T1·. dos dr aits. 
d'eureq, 2" vol. n. 1487, 

Na. nossa legislação encontra-se argumento 
em favor desta these. Assim é que, sendo, 
havia muito, aomo se vê da. A Pro11incia, de 
Ta. vares Bastos,aspiração liberal fazer passar 
para as provinaias do Imperio o imposto 
sobre industrias e :profissões, aftna.l a lei 
de 1888, dec. n. 9. 870, de 22 de fevereiro, de-
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finida.mente disse que tal imposto erB. daovido 
por aquolles que, em eompa.nhia. anonyma 
ou-commercial. e111erceuem indctstria ou pro
fissão, arte ou o11icio ; e no art. 2" dispoz que 
taes companhias fiea.vam ~ujeitas ·a um iln· 
posto sobra os respectivos· dividendos. 

Logo, os accionistas da.s companhias ano· 
nymas são industriaes-pagam o imposto de 
indu~trías, calculado sobre· os div.idendas que 
bouve1'em de rí.tirat• .da ca.ixa soeial. . 

Mas, ai assim j~ se definh o que fosse im· 
po~to sob1•e dividendos, noção que se vê re
produzJdaem decretos da Republicn. -Regu· 
la.mentos n. 2. 792 de 11 de.! janairo de 1898 
e n. 2.559, de 2Z de julho de 1897; nã.o· ha 
mais como duvidar que o imposto sobre di· 
videndos é um imposto sobre industria ;·e 
dar á União a competencia. que lbe estamos 
contestando fôra la.mentavsl retroeessão à 
nunca .a&Sás condemnada centralização do 
tempo imperial, 

Portanto, não figurando tal assumpto no 
quadro das matarias cumulativas, a que se 
ref<:Jre o art. 12, não pôde a União la.ncar o 
imposto de que se trata. Aliás, seria con
travir o citado art. 9• n. 4, com a sancção 
do final do art. 12. ·· 

E' o mou parecer que submetto ao dos 
doutos, 

S. Pa.ulo,l6 de dezembro de 1903.-Dr.Jaao 
Monteiro. 

PARECER DO DR. JOÃO MENDES DE ALMEIDA. 
(DA FACULDADE DE DI'EI.ElTO DE$. PAULO) 
Não. 

cohrado pela, Fazenda Nacional, exaetamente· 
po.r-sm• este impo~to .. t;~.xado. sobre .a. 1>enda . a 
pol'set• aquelle taxado sobre o exercicio. 

E' o que penso, salvo melhor juizo.- O· 
advogado, Jorio. Mendes de • Almeida. 

S, Paulo, 18 de dezembro· de 1903: 

PARECER DO DR. ANTONIO JANUARIO PINTO · 
FERRAZ (DA FACULDADE J?E DiREiTJ DE SÃO 
P.AULQ) . -

Não póde a União tributar os dividendos-
das companhias, com sêde nos Estados, porque 
os impostos sobre dividendos estão ilicluilioa. 
dentre os de índustrias e profissões, e estes, 
"'OS tel.'mos da a1• t. 9•, n . 4, da Constituiçíi.o 
Federal, Só mente podem ser decreta.dos pelos. 
Estados. 

Si alguma. duvida bGuvesse rela.tivamente 
á. natlirll'm desses impostos, desvaneoer-lle
hia diante das nossas leis 1lsoa.es. (Leroy · 
Beaulieu- Soience des Finat~ces, vol. 1•, 
cap. 8•; O Quarta-Oomm. della legge 1uU. 
imposto de richezza mobile, vol. 1 a. pag. 13 2, 
Decs. ns. 9.870, de ' 1888; 2.792 de 189Be 
Reg. n. 2.559 de 1897·. S. M. J, -A. J. 
Pinto Ferraz, 

S. Paulo, 21 de dezenbro de 1903. 

PARECERES DOS DRS. PEDRO LESSA. {Lli:NTE DE 
PlllLO.SOPHIA. DO .DlRElTO, E DO DR.. R.EY·· 
NALDO PORCH.~T {LENTE DE DIREITO RO-
MA.NO) NA FACULDADE DE S. PAULO, 

Não, Sendo vedado á União decretar im-
postos sobre industrias e proftssões (arts. 9•,. 

A Constituição Federal,· uo art. 9", n. 4, n. 4, e 12 da Constituição Fe:ieral), não p6de· 
não !e~ ela.sBitlea.ção nova. da.s nossas ronies . o Coniresso Federal trí butar os dividendos 
de receita. ; limitou-se. a fuzer a. distribulçiió das companhias que team Séde nos Estados e 
entre a União e os Es~dos, tendo em vieta..o ne>tes exercem suas industrias. 
regimen fisce.l então existente. Ora., os im- Os fundamentos desta conclusão se achão, 
postos tcwado1 sobre dividendos das com- pr()ftoientemante expostos no folheto «0 im· 
panhias a.nonymas, nas leis do tempo do Im- posto aobre dividendos no Supremo Tribunal 
perio, sempre foram considm•à.dos d& in- Federa.! e no Congresso~> do Dr.Manoel Pedro· 
dustrias e PI'otlssões, Po1• outra: a Ioeuoão Villa.boim. » 
impo$to sabre dit~iàtmtks é impropria: O' quo 
ha, neste ca.so, ll uma taxa sobi'/1 di'llidfndas, 
taxa e~ta que pettBnce ao im.Posto de indus· 
tria.s e profissões. 

Alias, a. locu~ão-imposto sobr8 a rer~da
POL' generico., nãio· aut!lrisa. uma distinccão ; 
pois as tax.as do imposto de indu stL'ÚlS e pro
fissões, qua.lquel' que seja o modo e qua.lquel' 
que seja a fôr ma do lançamento e dà. a.rre
cad:acão, sempre recahem so~re a renda. 

S. Paulo.l6 de dezembro de 1903.-Dr.Pe·· 
dro Lessa, 

. Concordo.-S. Paulo, 16 de dezembro de 
1903.-Dr. Roynaldo Porchat . 

PARECER DO. DR. JOSÉ. ULPIANO ("LENTE DE; 
Difl,l;lÍTO CIVIL) E DO DR. FRBDERIOO STElilEL
(DE DIREITO CO~lMERCIAL) DA FACULD.A.DK 
DE S. I'AULO 

AccrescB uma consideração. O imposto de 
industrías e profissões, com a.s suaS taxas Niio, porque o imposto sobre.dh·idGndos 
fi:tas e proporciana.es, nã.o é um imposto pelo das sociedades ano!lymas é um. imposto. de. 
exercicio cobrado pelas Munlcipalida.des sob. indl,lStrias. e profissões e· foi sempre assim 
o nome de imposta de Ucença·, ei'& considerado; considera.do no nosso regimeJl fiscal, como se 
distincto no imposto de industrias e profissões; vê do. decreto n. 9,870, de 1888; e o imposto-
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"i.1e' indu!ttl"ias e protkSÕé!l foi aempro conside· induiStriu naseente~. Comprehen_do que s6 
rado entro nós, de accordo com a. opinião a. União possa tributar os bancos· da emis
unanimé dos eeonomi~ta a, um impoeto sob~ são, ou que tlll r1~servo a. !aculdadG de trihuta.r 
a' renda.. "Si licito foS!Ie ·á União \rlbuim.• os as estradas do torro federoes, as companhias 
dividendos das sociedades aoon~inu oxlston- cujas operaçõas se esiendero além do terri· 
te~ nos Es~ados, ta.ml!em o ~derm. J'Bzer ~obro \crio de um Esta.do ; mas não juetifico,.nam 
a ronda que aufel"em os capitalistas de ilous explico a. faculdade illimita.da, incondicional, 

. capita.esda.dOI a. juros ou sobro os randimen· absolut_a. que o projec~o lhe deiJta de mana-
tos das ~ociedades commerciaes do qualquer jar a arma terrível do impostoaobreqnalquor 

•eSpe':lie ~ sobre as rendas auferidas de industria. que surja em uma. parte qualquer 
·outras fontes; o quo seria. a. mais frisante do vasto terrltorio da. Republica. Passe o 
~Viola.çã,o do art. IP, ·u. 4,d&·COnstitniçio Fe- projecto como está., e ounio duvido que_ a. 
deral, ~uja clara e terminante disposição el(· primeira leL da orçamento mantonha o~ 
clue qualquer interpretação contraria á- nossa actua.es impostos de industrias e -proft.BSões, 
negativa. rede de arl'asto a. que nenhum& escapa. 

Aceresce a.inda que o art. 12 da. Constitui· Os Govel'nos looa.es que estio ma.is . perto 
oão Fedel'&l l"et'orça a disprn.iQão do art. 9•, não são muito mais aptos para ajuiza.rem das 
n. 4" da mesma. Constituição, deolara.ndo, t'orça.s· da.s industrias que se formam e se 
inilludivelmente,qlle a Uni&o poderá tributar desenvolvem, pa.ra ouvirem e attenderem
qualquer renda, desde que não oontravenha. lhes os reclamos 1 
ao.-dispoeto do citado art. ~. _O projJcio mesmo reconhece a convenien· 

~ Peailte, poiL!, deeses dous ~l·tiros, é lm~ cia. da intervenção dos governos do_s Estad?s• 
~1vel sustontar-ae a pretença.o da Unlii.o, ele para o ftm de ampa-rar as suas. mdu!ltri:nl! 
tributar os dlvidendOB daasooladados anon;r- contra. os e1feiios das taxas a.lfa.ndegaes. 
~as eJ:istentel nos Estados; eatB a \tl•lbu!Çio E' asslw que o pl'ojecto çonf&re aos Estados 
~ó compete, e excluai vamente, a01 E1tAd01. a faculd&de de lança. r imposto sobre a. im-

s. Paulo, 15 de dezembro de l90S.- portação, comta.nto que o producto se~ raco-
D J. · Ul · D F Vi i ste· lhldo aos cofres federa.ee. r. ose_ :P&a!W.- r. • ergwu•tJ ,_ Pa.l"a. que fim exercerão os governoslocaee 

·tlel. essa flculdade 7 
?rao põde ser para fa.zer renda.~ pois o pro

.I>ARECER DO_ DR_. OLIVEI_R_A_ESCOREL (nA_FA·. dueto do impoSto será percebido para, a 
União. 

CUi.DADE l_).E DIREITO DE S, PAULO) Para que então ? 
Nataralment~ pa.ra a.mpa.ra.r as indu.strias 

Este. Jl(lrecer· tnt.: á questlto tlm -calios~ssimo dos Estados contra. a coocurreneia. de simi-
subsidio histo1·ico · 

O projecto da Constituição Federal foi 
ap1•esentad.o a.o Congresso Constituinte, es· 
ta.nda o art. 8• redigido D(JS tel'mO!I .!legnin~ 
tes 

«E' da ooropetencia. exclusiva dosEs
tados decretu.r impostos : 

1. • Sobro exjlOrtaçã.o de mercadorias 
que não seja.ro de outros Estí!dos; 
· 2. • Sobre a propriedade terri to1•ial; 

3, • Sobre transmissão de proprielf.ade) 
A União ficava, porta.nto, com a compe. 

·tencia para. decretar impostos sobre as in· 
dustrias. 

Insurgiltdo-se con tro. isto, dizia: o Dr. J tlsé 
Hygino, no Congresso Nacional, sessão de 18 
de dezembro de 1890: 

«Quanto aos impostos sobre as industrias, 
--razões especiaes, que chamarei de política 
tributaria, militam bmbem em f:tvor da 

. e_om11etencia priva.tiva dos Estados. E' muito 
de, receia r que, em um pa.iz ti.o vaato e de 
ta.ntalmna.s, o Governo Federal possa lanoa-r 
1ndistioóumente ta.tas sobro todaaaa uoasu 

lares extra.ngeiros. Si, a juizo do projeoto, o 
Governo da União póde não ampal'llor sufD.· 
cientemente, po1· meio de suas tarita.s alta.n
degaes, as industría.s nascentes e os governos 
lo~~&es são chamados a soccorrel·os, a!gra
vando 011 impDStos 4e importa.çã;o, muito 
mais nocivo á n.ctividade inaustrial pO:Je ser 
o imposto la.nçado direetrunente pelo poder 
central sobre individuo& euja.s condições elle 
ignora. . 1> (Anttlles do Congresso Gonstitu~nte, 
vol. l•,. pag. 52 do appeadice}. 

Batendo-se, assim, em favor da competencia 
privatiM dos Estados pa.l'a. decretação de 
impostos sobra a$ industl•ias, o Dr. José 
Hygino conseguiu ver ser approva.da. a 
emenda apresentada na sessão de 1"6 de de· 
zembro da I890 por Lauro Sodré e outros 
Depu~dos: 

-« Ao art. 8•, a.oorescente-se: sobre in .; 
clustrias e profissões , (Annaes cit. vol. l•, 
pag. 215). 

De modo que a faculdade ampla. de de· 
creta.r impostos sobre industrias, o que, pelo 
projeeto de . Consti.tuição, cabia. á 'União, 
passou pa.ra os Esta.dos e priva\ivamente, 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 13:43- Página 2t de 46 

SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DB 190~ 

não · ficando á. U niiío nem mesmo a t..Lculdade Na .div.itão du tonteli de renda, tra.ba.lbo 
de decretar impostos 10btoe. aa eom~nhias sempre muito delicado e qne, devido talvez 
cem · l!éde nos -ll:stados e C11Ja8 operaçoes se ás m ·cumstancia.s do tem,po, 83 f~ . preci· 
.estendam, a.ll!m do tei"ritorio de um Estado, pitadameote, a Constituiçao de 2t de feve-

.. oorifol'me admiLti& o DI'. José HygJno; .reiro, art. !)o, n. 4, estabelece que 6 ·de aom-
0 decreto n. 4.346, de 1869, diz que NA potenaia. exclusiva dos Ellta.dosdecretar im

ARRECADAçÃo DO IMPOSTO BOBRJI: INDUSTIAS i: postos 10bre tndu drias e proflssiJell. 
PROFISSÕES se observe· o seguinte : ~Associe· A e~se - tempo nenhuma alteração se tinha. 
ciedades a.nonymas_ pagarão o imposto de feito ainda. em nos~ systema. tl'ibutario; 
·1 l/2•/o dos beneficio~ distribuídos a.os ac· portanto, usando da. expreBio-lndtistria. e 

-cionisla.a (art..~). profil!!!ões-sem dcllnll-a, o legislador con-
. Ainda o decreto n. 9.870, de 22 .,_e feve· stituinto teve em -vista. os impostos conhe· 
reiro de 1888, em vigor La. ·-apooa. da. pro· cidos no antigo 1·egimen sob a. mesma. dcno-
mulgaçio d:~o Constituição Feder<U.-inclue, minação, _ . , 
entre os impostol sobl'f)industrias e protl.s- ora, um delles-o creado pelalein.l.507, 
·sões, ·o imfOSio 1obre os dividendos das.com- de 26 d11 setembro de 186'7, vel'&l.\v_a BQbre 
panhlas ·e sociedades anonyJUas.· 09 beneficios que as companhias ou. socie· 

NÃo PÓDI!l HAVER DUVIDA. dll.des anonymas distribuisse!Jl annualmente 
Em face do art. 9•, n. 4, da. Constituição pelos seus acciGnistas; era., pois, o Imposto 

Federa.lt não póde a. União tributar os di vi~ sobre dividendos; era o ·meemissimo imposto 
dendos nae companhias com séde nos Estados do n. 37- do art. t• da lei .11. 741 , de 2:0 de 
e que nellee exercem as suas industria.s. dezembro de 1900. 

E' da oompe~ncia e.~;cL-usi'lla dos Estados Ainda mais; não foram unicaJD6nte _aqucl· 
decl-etar impostos; las ímp, s\os que a. _Constituição reservou 

1•, sobre e1~rtacão de mercadorias de á. oompetencla. ~:xclusiva. dos F.e~a.doe. ·mas 
sua propria. producção; quaea<JUilroutros que incida.m sobre a. mesma. 

2', sobre lmmoveia rura.es e •rba.nQS; mater1a-industrias e profissões. 
3•, .sobre transmissão de propriedade; Si o Con~resllo decreta-os pM'a o Dlstrictó 
4•, Sobr• inrlustrias e pra{lssiJ6s . Feder:~,l, na o se arroga um direito, como 

- impropriamente diz a. folha vesjlOriina, 
S. Paulo, 20 de dezembro de 1903,- a.nt.es exerce uma attribuição cuja lega.li-

Dr. Ollw8ira Etco't'el. . da.desó lhe será. contesWia. no dia em que 

OPINIÃO DO SR. CONSt:LKEJRO LOURENÇO 
llE ALBUQUERQUE 

Hii._ quem se esforce por demonstra.r a. 
constituclonalida.de des-te ímpos\o e esnoanhe 
que o qua.ltllquem hoje de incons_tituciona.l 
muitos Deputid@B que, sob ·o· Governo do 
Dr. campos sa.Ues, o votaram como consti· 
tuciona.Usslmo. 

A' parte a. questão peSIJoa.l, em .que não 
queremos nem devemos intervir, par nos pa.· 
recer argumento de pouca valia, cremos que 
a opiniãO verdadaira sobre ião intereasanto 
aasumpto é precisamente a que esses illus· 
tres Deputados agora defendem. · 
. Nada. imporh. que já. sa comece a. arguir o 
Governo do Dr. Rodrigues Alves de dimi
nuir a. reuda. com isenções e favores e au
gmanta.r a. despcza com a.s obras desneces-
sa.ria.s. . · 

Si é íDjusta esta. censüra, nio aproveita. 
&lleg<U~a ; si é justa, o que cumpre a.o Go
verno~ cowigir seu erro, recgsa.ndo novos 
favores ou isensões e adiando para melho,·es 
~mpos a.a obras desnecessal'ias. ·-
- Este, o remedto, nunea. porém a. cobra.nca 
~ lmposwa illQOnstituaionaes, a. PJurpa.ção 
do alheio. · 

Sim do alheio. 

cessar a anomalia., que ainda subsiste .no 
duodecimo anuo do novo regimen, de serem 
custea.dot pela. União eervioot munici· . 
~- ' ' 

A us1Jl'Pação começa quando elle os a.m
plia. á.s com:Panbias ou sociedades anonymas 
com séde nos Estados, porque entio· lnva.dl! 
a. jurlsdicção destes e viola. fro.nca.men\e o 
claríssimo preceito do citado art. 9° da. Con· 
sti tuição. · 

Já. surgem os protestos e cumpre a4ten· 
del-os. - -

Quando o Governo Feder;ü está empc· 
nbado em crear mercado na.cíonal pa.ra. os 
productos nacionaes; o que diminuirá. muito, 
ao menos no começo, a renda. dos Es\a.dos, 
já. bastante desfalca.da., em coDsequ~ncia. da. 
extra.ordina.ria desvalorização_ de n,o,ssos ge
neros de exportação, não é justo, nem pru
dente dispuiar·lhes um& fonte de receita 
que só a elles compete. · 

E' mal11 perigoso eJ:torquir aos pobres do 
que aos ricos. 

O Sr. "W'anderley de Men• 
donÇar-Sr. Presidente, q ua.ndo hn pouco 
orou o Sr. Deputado Arroxella.s Galvão eu 
não esta.va presente e pórianto ·não pude 
cootesta.r a S. Ex, quaudo disso 'lue e!l passei 
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1elegra.mmas ao. Jat"tt.aZ do.• De.bafa.<; de Ala· Maciel , Rodolpho Paixio, Berna.rdo-de·c am. 
gôas, poc cont:L .do expediente· da. Ca.mara.. pos, Ferreira Braga., José Lobo·, Leite de 

·Em primeiro logar, com · a questão l~van- Souza., Cosia Netto, Benedicto de Soufi't, 
tada entre,· os Srs. Angelo Neto e Arrox:ella! Lindolpho Serra, Eliseu Guilherme, Gerzn.ano 
Galvíio·,.na.d:deuho· qua•v:er . Naturalra.entG Has•lochel•,. Ri·vadavia Cor1•êa e Domingos. 
o . Sr. Deputado · Arroxellas · Go.l vão, . não po· . Mascaren bas. · 
dendo se defender de aeeusnções que lhe Deixam de :comparecer éom ca.usa; parti· 
fo~am feitas, d~sytou a . ques.tã,o. env.ol vendo cip· a.do. os Srs. Paulo. Guimarães. , Raymundo 
meu .nome quando nada tenho com eJla.; d 1 - p 

Deni>is,.sr; Presidente, ai passo -teleg ra.m-· Nery, Antonio Bastos, Glfe e haMourao •. e-
J!~ ' l'eira. .Reis, Paula e Silva, José Ma.roolüno, 

mas. ofllciaes é po!'que _para. isso tenho po- Mcreira. .Al'ves, Artbur Orlando, Ep~minon-
d0res. · das Graciodo, Felisbello Freire, Leovegildo 

0 SR •. ·EUSEBZO DE ANDRADE-O Regimento Filgueü•&S, Rodrigues Lima, Tolen.tino dOS 
nã o dá a V. Ex. nom a nenhum I>epuiado Sa.ntos, Marcolino .Moura., Nelson. de Va.scon
poder yara fazer ·politica estadual a custa eellos, Silva r.a.stro, Bellsario de Souza, Be
da Unla.o. zamat, Henrique Borges,. João Luiz, Penido 

o· si .. ÂNGELO .NETo-E quem os passa? Filho, Francisco nernardino, Antonio Zaca-
E · · d rias, Manoel Fulgenclo, Lindolpbo Caetano, 
• u pago os que. man o em meu nome. Padua. Rezende, .Tesuino Ca.rdo30, Domingues-

0 SR·. WANDERLEY . DE MENDONÇA-V. EX·. de ·castro, F~·a.nci.sco Romeiro, Fernando 
sa.be que não preciso proceder dessa fórma., Prestes, Alvaro de ca.rva.lho, Azevedo Mar
além de ~ue só a Mesa pOde me cercear essa ques; Ca.ndidode Abréu, Luiz Gua.lborto, An'-. 
a.ttribulça.o e n!to· tenho qus dar satisfações gelo Pinheiro, Victorino Monteiro, James
ao. Sr ; Arro11:ellas Galvão. Darcy, Ga.ssiano do Nascimento e Campos 

Eu nunca. quiz ler· desta; tribuna. seis a oito Cartier. 
~legrammas.· fali!Os passados para o· E3~o E sem ca.USil. 08 Sr. •. R.a.ymu. ndo de Miranda., 
ei:n meu nome·. Heredi!L de Sá, Bulhões Marcial, Augusto de 

O SR. EusEino DBI ANDRADE-Não temos Va>concellos, Americo de Albuquerque, José 
nenhuma . responsabilidade nisso . Bonifacio, Astolpho Dutra.,Adalberto Ferraz, 

o· sa: WANDERLEY DE MENDONQ:A.-Dei&o Bem a.rdes de Fa.ria,Camillo Soares Filho, Ca.· 
a,. tribuna decla.ra.ndo novamen\6- que si 0 millo Pratas, Coata. Junior~ Amaral Cllsa;r; 
Sr . Depa'ta.do· Al'roxeHas Galvã.o não póde Eloy Chaves, Paulino Ca,rlos, Francisco 
defendet'"se procure outr<J meio PM'a reba.OOI' Malta., Aquino Ribeiro, Juvenal Miller e Al·· 
a acousa.ção, mas não eQvolva meu nome em fredo Varella.. 
factos que nada tenho. ORDEM no DlA 

Comparecem mais os Srs. Aurelio Amo rim, 
Paseos Miranda, A.rthur Lemos, . lndio do o Sr·. Presidente - A lista da 
Bra.zU, Carlos de Novaes, Urbano Santos, porta. accusa a. presença -de 120 Srs. Depu
José Euzebio,, Cunha Machado, Christino :tados. 
Cruz, Dias Vieira, Raymundo Artllur, Anizio . Ha numero legal, vae-se proeedet• á. oon· 
de Ab1•eu, João Gayoso. Bezerri l Fontene!le, · tinuação da. votação das emendas ao projecto 
Virgilio Brigido, Thomaz Cavalcan\i, Fra.n- n. 141, de 1904, do Senado tornando abri
cisco Sá., Frederico Borges, João Lopes,Sei'gio ga.torirus a. vacoinação e a. r eva.ccínaçã.o. 
Sa'boya., Alberto Maranhão, Afionso Co~ta, E' a.nnunciada a. con tinllaA;lão da votação 
Medeiros e Albuquerque; Pereira de Lyra, da. soguinte emenda sob n. 17, do Sr • . Bal'· 
J.oão Vieira, Malaquias Gonçalves, Esmerai· bosa Lima : 
dino- Ba.ndei'ra, ~.sucio Coimbr a., Pedro Por - c No mesmo LGga.r accresconte-se-: E mi· 
nambuco, Olíveü:a. Valla.dão, Ca.stro Reballo, nistros de Estado e 6 · Presidente da. Re· 
Tosta, Bulcão Vl"anna., Felix Gaspar, Eugenio publica.• 
Tourinho, Saty1·o Dias, Vergno de Abreu, Em segutda é posta a votos e rejeitada. a 
Aug'nsto de Frei'tU<~ , Eduardo Ramos, Para· referida emenda sob n . 17. por 101 votos 
ilhos Montenegro, Rodrigues Saldanha, Mo' contra 7- tota.llOB. 
reira. Gomes, Galdino Loreto,Ir ineu Macàa.do, · E' a.nnunciada. a votação da. segiiliite 
Oscar Godoy, Sá Freire, Erico Coelho, Fidelis emenda. sob n. 18, do Sr. Barbosa. Lima.~ · 
A;lves, Jo~o Baptista, Paulino de Souza, Ft•an· · c No mesmo loga.r a.ecrescente-se : E- os 
czsco ~Veiga, Vh•iato"l\lasca.renha.s, Estevam :memlr.JS do Corpo Diplomatico.-.. 
Lobo,. Gastão da. Cunha, Ribeiro Junque~ra., · . . 
Caslos Peixoto F-.lho,Di\vid Oampista,Anthero : o Sr,. .Thomaz Oava leanti
Botelho, Lamoun·ie1' Godorredo,· calogl.lra.s, Sr. Pres~d :nto, a emenda. n. 18 tra.ta· dos 
~ÍJl.? -~1~~· Ca.rvalho Britto, Ole~rio membros docQrpo diploma.tico, não estando 
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bem c}am 11i se refel.'e ao col,'po diploma.tico diplomatlco. O al.'t. l• diz claramente qu~·a. 
naéionnl ou e$trangeiro. Eu, portanto, de, vaccioação e .a riivà.ccin&çãó antl~variolicli.~ 
1.1ejava s:J.ber do meu illus.tre collega,.Dopu- serão obrigato.rias. em todo o t erritorio .' da 
tad() pelo .Rio Grande do Sul, si u. emenda é Republica. .'. 
comp1•eMosiva. do,s duas .classes. o meu peu~amento foi tol'nar ch~.l~o que• 

·o sa. ·BARBOSA L mA - Si v. Ex. tem a ceei to o pl•incipio de que todo o llomqpt .ilã.o 
d 'das e p 1 a expli é uma ameaça. contzoa. a saude publica, por~ 

uvl • P ço a. a a.vra P ra car:. que .póde vil' a t~1· bex:iga.s, que o.ste prin-
0 SR. TiwMAz CAv.I.LCANTI - Si se ref'el'e cipio não pó:le deix:tr de abranger . os ,Iilem; 

ao corpo. diploma ti co brazilei:•o, tenho· a. br..,s do corpo diploma.tico acreditados junto . 
appliear o mesmo raciocinio de hontem ao GoYerno Bt•a:zil~iro, ca·m residencia aqui 
sobre a. excepção que -se fez quanto · a.os na Capiia1 Federal ou em P etropolis, aonde 
otlicia.es do exercito . e da. armada., e nesse diz o Pai:; de hoje « que ha. béligas e que 
caso enteó.do que esses ministros devem ser, ha. va.cein~ obrigatoria pela-lei do E$-' -
como todos cidadãos brazileirQs, vaccina.dos tado, mas que a vaceina.ção obl'iga1oria. mtá. 
e reva.ooinados. Si, pdrem, si t1·ata ta.mbem desmora.lizada. .POl'que não conseguiu evitar 
de ministros estra.ngeil·os, encontro algumas as bexiga,s.» 
ditliculda.des na obrigatoriedade, porque 
esses · senhores gozam de alguns privilegias. Em summa., · esclarooendo o ma.is .breve· 
E' verdade que e~es privilegios de algum mente que me é pos; ivel re3umirei o mou 
modo vir'ia.m que bl'a.J.' essa. h(U'monia de to- pensamento, dizendo que nã.o me parece que 
dos os cidadãos que habitarem no Bra.zil 6 o privilegio de e;~;territoria!ida.de de&i!es 
se vaccinarem, porque julgo que, um só agentes diploms.ticos vá ao poá1o de os a.m
que não se va.ccine, segundo a. doutrina cor- pa.ral' con'r ' a disposiçã.o do. projecto de lei ; 
rente, poderá constituir um perigo publico. que a lei deve apanha.r tambem aos mem-

bros do corpo dip!omatico. . 
O S.a..GERMANO HASSLOCHEtt-Po.blico, nã.o Ainda. fica. a.lgúma oousa para. 0 rego.la· 

apoiado ; será. um perigo para si proprio. monto a ser feito pelo Poder Executjvo, dis-
0 SR. THOMAZ CAVALCANTI -Mas a. dou· ~inguindo entre membros do eorpo diploma.· 

trina eorrente ~ que se obriga. á vaccinaçlio tico que representa.m pa.izes onde a va.cci
porque o indiViduo que se nli.o va.ocina. con· nação é obriga.tori.a. e membros do corpo di· 
stitue um peligo publico, comquanto eu ploma.t ico que representam pa.izes que, .na 
entenda., como o meu illustl'e collega., que opiniã.o de illustre jornalista, não são civl~ 
o in;lividuo nestas condições .só póde con- lizados. . . . 
sti\uir um perigo para. si proprio . ·Por exemplo, a Belgioa., a. Ingta.terra., ' a. , 

O individuo que tiver contrahido a varíola Au.stria, a. Hollanda., etc. · 
e não for isolar.lo poderá constit uir um pe.- Eta.m os escla.recimentos que tinha a. dar, 
rlgo publico, ma.s aquelle que não se vacci- (Muito bem ; m ,,,ito bem.) 
na.r poderá a.penue constit uir• um perigo pa.t•a 
si proprio . O ih·. Ger:ma.no Hassloeher 

Si a emenda se entende com o corp~ díplo· -Sl'. Prestdente, voto contra a. emenda e 
matico estrangeiro, tenho duvidas em lhe vou encaminhar em breves considerações ·a. 
dar o meu voto ; si ella se entende oom o sua votação. 
corpo diplomatico bra.zileil•o, achQ. que deve Parece-me <.LUG serão innumeras as ditn~ 
S9l' ~pprovada, do mesmo modo que já foi culdades que hao da r esultar da approva.Qão 
appruvada uma. disposição mandando espe- da. emenda que a.caba. de ser defendido. pelo 
cia.lmente vMoina.L' os oftlciaea do exet•cito c meu illus're eollego, de ba.nc!l.d!l.. 
da. armada. . . De facto, nós comprometteriamo3 a.té certo 

Era.m esta.a as considerações que eu tinha a. ponto o direito de extcrr itol'ialidade de q11e 
fazer. (.i!luito bem ; muito be~ . .) · gcs<\m os membros do cor,PO diplomatioo. 

Em todo o caso, uma ve~ quo decretamos 
O Sr. Barbosa LiDla. · (pela or· uma lei, que te:t."á sa.ncção, sobre a vaceina.s 

âem)- Podi a. pula.vrn. ·para breves e~cJa·t•eci· ção obrigatorla., o r omedio sa1•á. .fll.cil na· 
mentos, Sr. Presidente, nos termos do art. mãos do Govordo. no sontido de evitat• que 
208, mesmo correndo o risco de, na. opinião tanto os membros do corpo dlploma.tico 
de illuske jorn.J.list:J., .que alte1•na. a sua. n.c- como os do corpo consular possl\m se ·tra.ns· 
tividade pa.rla.mentai' cum o seu labor de formar em vchleulo de molesUo.s conta.
plumiti vo pa.1•ecer incivil é indelicado, causa giosas como a vario la, porque na opinião 
que não egt,á na minha. in,ençã.o, m<ls in- individuu.l de cada. um dos membros do oorpo 
felizmente que bem me pó de acontecer. diplomatioo, a, vacoina é uma eousa. tna.caei-

A emenda. manda especidcat•, conforme a. '+a.vel. Nós sabemos que quanto &as d lplo 
lettra. d do ·l1rt. 2•, os membros do corpo mata.s, os governos junto aos quaes aio .pro-

Vo!, V 711 
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J?Õ!!~:~ ~eem direito 1e 'n§.o ncceital-os, s6b ~ a.cção de aecid~otea 'da vaccina, b·vezes ro-
.. fundamento de que nao 880 persontt-grata·, benta::la.s com mtensid~e. 
· -o B1':t:dt pódc, J?Orta.nfA>, com relação a Agora, Sr. Presidente, .admUta.-se a hy- · 
e8teli pedir ~?mpre JnCor!)lações ~os governos IJ?ibese que a emenda se appliquo .ao ~or~o 
.indagando st sao ou nn.o vaecmados, e na. diplomat1ao estr~ngelro. Pói~ Sll obrlg&l~o 
hypo\hese do não o serem o Governo decla.rar a. ser compulsorllmCAte V~Joo.do 1 .N!Lo. 
que nio são pe1·so11a grata. · Não-dizem os oollega.s ••• 

Os consulas não· podem funcciona:r em 0 SR. BARBOSA LIMA_ Enlão tica.m com 
n•íss(fpaiz sem o exeqt'atw·)egal. - 0 diroito de Wl' bexigas, que é o que al!Jorma. 
, O Sa.. DARBo~A LlllA ·dá. um aparto. a nobl'c maioria.-OiiS!\ treme.oda. .. liberdade 

· "'·O· SR. 'GEIUCA.~o HAsSr.ocrrER - E uma. 
· vet que·os cons11les nã.o S<lj<un vaccina.dos, se 
· lhes p6de nega.r o emequtllur. Assim,ficam e vi· 
·r.ad.os · uns quantos contllctos internaciónaes, 
porq\tanto sel'ia. mesmo uma.· c>.ousa. de costas 

. ;,r1'iba impor a. membr~s do corpo diploína.tioo 
a. obrigação que lhes ca.be de va.eclnar par a. 
não aer'em conductores de um ma.l, como seja 
a varlola; 
· .Penso q ·JO nada mais pl'eci'!ll dizer pela. 
simplicidade do a.sssumpto e demonstrei em 

. ·b1oeves conaidora.ções que a emenda. do collega 
não pódc ser a.ccoib. (Muito bem,.} 

de ter bexigas • . 
o SR. ·BtttCJO Fir.JJo - • · •• o tambom eu 

digo-não; · · 
Eu tão, si fl.e.am com o direito de ter .be:d

ga.s; conforme pensam aquelles que preconi· 
zam e. vaccina.çio e 11. revaooinaçãoobrigato· 
rias, e si, pola. fórça ·das eiroumsta.nciíl.ll, 
temos que .reaua1• deante desse direito impli· 
clta.monte reconhecido no estrangeiro, · por
que não fazer o mo1mo com relação ao ele· 
mento nacional ' · · 

Não se deve inferir da.1 minba.s palavra.s, 
cnca.minhando a votação, que eu entoado 
que se deve obrigar o ·coJ•po dip~omatico 

. O 8r. Drleio Fllho-Peço a. pa· estrangeiro a aer va.ocioa.do • . Ni.o; a.cbo a.té 
• ~a!~ pela. ordel)l.. · <~!'& no projecto d. avia. ser C(IDSigoa.da. dispoai· 

ção ta.xatlva. n. respeito • 
. ,. · 'O .Sr. Presidente-Tem a palavra. Intenso 4 emenda e tendo o immem!o des· 
· .. pela ordem o nobre Deputado. pra.zer da estar em desa.ceordo oom o illustl'e 

. ·.·o Sr. Bricio Filho (pela ot<dem) 
...;.. T&Jl1bem venho, Sr .. Presidertte, adduzh• 
breves oonslderaçõeil, tão breves que seja.m 
consumidas dentro de pouco tempo; to.mbem 

· . venho adduzir b1-eves eonslderaQõea no IIE!n· 
\ido de enea.minh&r a. vot.&çio, baaeado no 

·. art. 208 do no!ao Regimento. 
· ·Diz ·~ emenda. ~ ser vot ulu.: 

« E membros do aorpo diplomattco, ,. 
· Els, Sr. Presidonto, os termos da red~cção 

·. 1Io. emenda. do Sr. Barbosa. Lima., represen-
tante do ltlo Gra.ndo do Sul. . 
. El~ emenda., Sr. Presidente, en volve.umu. 
questão interna.oional 1 

Npresento.nte do Rio Grande do Sal, eu não 
expendo agora da. ~ibuna. outras considora.
ç~es que o assumpto poderia. eomportar, 
porque elln.an1i.o cabem dentro · das disposi
ç(les estreita.• do art. 208 do Regimentõ, que 
só permute o enoa.mlnhamento das votações, 
por onde ·se vê quo es&o11 lnteirn.mente de 
aoeordo coro a. disposição clara., positjva, 
lndeatruotlvel da lei lntema. que regula. os 
tra.OO.tllos da Ca.mara. dos Deputados. 

Eram eatu, Sr. Presid!lnto, a.~ p ouca.i e 
b1•evas considerações que tinha. a íll.zel' no 
sentido de encaminhar a votação da emenda. 
(Jlluita bem ; m~1ilo bam,) · 

Em seguida. é pos~a. a vo~os o l'ejeitada. a. 
l'!lfe1•ida emenda, sob n . 18. 

Pôde·a!J responder, não e sim. .. 
·Responde-se, nli:o, si se 11dmitte quo t\ o sr. DJ.•iclo Pllbo (pela ordem) 

emendo. se refore e~olulliva.mento aos roem• requer varlftcação d<~ votação • 
. b.rds Jo corpo diploma~ieo brazileiro. Res· P1•oeedendo-so ~ verllle&ção, reoonhaoe-se 

· ponde·IIE!, .sim, s i se enteztde que oUa se a.p· ter sido e. emendà. rejeitada, ha.vendo contra 
.· plioà. aos membros do corpo diploma~lco es- e !la votado todos os 115 Srs. neputtldos prc· 
· ~rangelro. . sentes. · 
. · Póde-se achar que a emendo. se , appHca. · . E' a.nnunoio.da a. votação da seguinte emen
·. <!OS membros do corpo dlplomatico bi'azileiro da, sob n. 1g, de sr. Barbosa. Lima.: 
· ·.<!uo·ae acham aqui em <tlsponibiUdade ; pó· < Accreacen~e após a palavra. 'l'e1'Ctcci-

.d~·ae a·cho.r que estes n!G devem sar va.cci· nados, ·o eBguinte: 
· . . a~o$, por.que no caso de necessidade da sa:.. . Salvo aa p1•aças que se tiverem va.ocinado 
' hida. . rapida. do pai~: para, uma mis!lilo qual· po1• ocoasiã.o de se allstal'em. ~ 
·· quor,, p~a. u!Jla. mfs~io no Equador, na Co· 
lumb1a., ou m~o om qua.lquel' naçã0 eu· O 181". Mello Ma.tto•- PGQO a. 
l'opéa, possa.m estar promptos-e não sob a. palavra pola. ol'd~m. 
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- o s .... Pre!;ddeut.e--'- Tem a. pa- dá para a votação de emenda~ elfel'e!J~d~s a 
.lavra o nobl'e Depti.tado; artigos de projecto oriundo da Camarí.L ou 

o SR. IllUClO FILHO - Ahi vem a rolha ~ proposição vinda 4° Senado; oompete, pois, á 
. Camara interprotar o Regimento · e supprir·. 
·{Riso.) . lhe a la.clllla. 

UM Sa. DEPUTADO- Antes a rolha que a 
.obsiroc~ão. (Ha ottfl'otapartes.) 0 SR. BARBOSA Ll:&H-'LaCUUa. do Regi-

mento! · · 
0 SR. PRESIDENTE- A\tenção I 

O ll!ir, Mello JU:attoa (pela o<·dem, 
~p<wa o encamin11a1lunto da 1lotaçao) (')-Sr. 
Presidente, peço licença para, sem quebra. do 
grande respeito, da. alta estima, da. profunda. 

- -consideração quo V. Ex. me mereoo, apre· 
. sentar um requerimento modificativo ••• 

O Sa. BaiCio FxLno::::.: Apresentar requeri
meu to emquanto se encaminha a votaÇão 1 ! 
.Sim, senhor ! 

0 SR. MELLO MATTOS- ... do methodfl 
que V. Ex:. vae seguindo na votação das 
·'llmendas actualmente penden1es da. nossa. de· 
-liberação, reqnerimonto que trará em canse· 
quencin. melhor encaminhM' a. votação de 
'Mda.s ellas. (Muito óem.) 

0 SR. BRICIO FILHO- Veremos iSSO! 
O Sa. MELLo MATTos- Sr. Pl'esident<l, 

Y. Ex. a.doptou desde o começo da. votacão o 
roethodo de submetter ao nosso conhecimento 
. uma. por uma das emenda.s. 

O SR. Barczo FILHO- Conforme manda o 
· ·Regimento •. 

0 SR. MELLO MATTOS - Parece-me, ent~·e· 
ta.nto, Sr. PNsidente, talvez devido ao meu 
,pouM conhecimento da. pra.xe regimental .•• 

-0 SR, MELLO MATTOS-Para se desempe· 
nhar dessa tarefa, a Camara deve consultar 
a. indole do regimen que lhe imp~e a. Con.., 
stituição Federal o a sua natureza de assem· 
bléa. legi!lln.tiva.. · 

O nosso reghnen constitucioru~.l é avesso ao 
obstrueaionismo, incompath'el com elle, 

0 SR. BARBOSA LIMA.- A vaccinação obrb 
gatoria ainda; é mais avessa.. · 

O SR. MELLO MA.';'TOS-A óbsh·ri~ã.o.é um 
processo fóra dos moldes do nosso l'egimen,. 
verdade esta conhecida e .inconteBte, ·procla
mada ainda na sessão pas.sada. pelo illulitre 
Deputado Sr. Germano Ha.sslocher e préga~~ 
o anno passado, com fervor e brilhantismo, 
pelo illustre Da pu tado Sr. Barbosa. Li mil., q U:e, 
em um dos seus eloquentes discursos, não s6 
declarou ser a obstrucção um processo inad
missivol no nosso regimon parlamentar, 
como ta.mbem declarou que nunca. u~aria. 
delle • 

Portanto, si prooura.rmos resolver a lacuna. 
do Regimento segunU.o a. indole do .. nosso re
glmen político conatituciona.l, devemos ad
Qptar a.quell~~o solução que impedir a. obstru
oçã(), e para. este fim não tia. outt'a. sill.ão. 
votarem-se em globo as emendas, · 

O Sa. PR1i1SII>ENTE- Peço a. V. Ex. que 
restrinJa su11s obsorva.olles, 

0 SR. MELLO MAT'l'OB -Estou emproga.ndo 
O SR. MELLJ MArrros-, •• que so pórle as pa.lavro.s est1•lo~a.meo.te necoasaria.s. 

fa.zel' a. vot.a.ç~o dM emenda.s englooada.· A. noSila. na.turez~~o de assembléa legislativa. 

O SR. Barcro FILIIO- Não, V. Elt, 00· 
nhece-a. muito bom. · 

mente... • imllÕe·nos como condloão vHlll a. livro· ma.-
0 Sa. B&i:czo FILilo-Oh! emendas que nli'àstacão do pensa.mcnto pala pala-vra. e pelo 

"Versam sobl'e varios assumptos! Eil ta.mbem vota; mas a. soluç!L!J que p~oponho d.laouna. 
"tenho uma. proposta. a. fazer á Ca.ma.ra .do Regimento Interno nio viola a. liberdade 

, . . ' da. tribuna, nem a liberdade da votaçlí.O. 
0 SR. MELLO MATTOS- ... dt VldlUdO·&S &pe· (Apoiados e nao apoiados,) . 

nas em dons grupos, a sa.ber: emendas rela- - . · · . · 
-tiva.s 110 art. 2• do projecto, que s!1o a.s de Nao_ se VJOI!l- a liberdade d~ tr1b~na, 110r. 
ns. 17 a Bõ, e emendas relativas ao art. 3., que nao se trata de. dlscutu Pl'9JeotQs ou 
.que são as restantes emend~s, ou cousa que o valha, v.tSto que a 

. · • discussa.o do parecer sob1•a o projeoto e· as 
O Regimento Interno da Camarn. ê eviden- emendas já está encerrada, e agora flóse trata· 

·~mente omisso a respeito do modo de vota- de votar e nlto usar da palavra pa1•a: dis• 
.ç~o .das emendas; so tra.ta. do modo de vota- cati!: ;. a. disous~o agora. é illegal. _, . _ 
t;a.o dos artigos. Na.o v1ola a. hberda.de da. v~taçao, porque 

OS&. BA&BOS.A. LIMA-Não apoiado nenhum Deputado dca cohib1do de votar ; 
o sa. MELLo MATros-0 Re imo~to ne• áq?elles ,que forem d~ opinilo que deva.m 

nhuma providencia conMm nen~uma. regra. s~1 apptova..~s algumas das emendas em 
• dtscu!liao é hotto i'azeroDl 11. competenie ·de-

(•) E~lo diSCUl'SO DÜ:O foi l'OVlilo pelo OUÕOf, 
claração de voto,. rasalvando ns1im a. sua 
responsabilidade. (Ap~aàos.) · · 
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.Nem se diga que à: medida proposta -tolhe ·forma com o.dl.spQsto .no _§,1° ,~o art. 161 do-
.. . :a .··ubei'dáde' da ·tribuna e· a liberdade· de Regimento, que diz; .. . . ·· 

voto, porque tira ao Deputado o direito de «§ 1.0 Quando o numero de artigos do pro
usar da pahtv1•a para encaminhar a votação, jecto for considora.vel, ·a. CJ.mara poderá. 
:pois e-sse direito é accessorio e precat•io, resolver, a. requerimento de qualquer de 
só tem cxistencia rent quando se d<'t votação: seus membrus, que a discussão se faça por· 
ô' á.écessoi'lo tem n. vida e a sorte do p:rln-.. titulas-ou secções com as emendas offer•ecidas
cipal. ·. ·· · aos respectivos-artigos, devendo, porém, a 

Si se ti•atas.;;e de um· ~ssumpto a 1~espei to votação ser feita por a"t"tigos.» -
.dp ·qüa.l f•JS~O ignorada, a orientação ·da Entretn.nt.o, como o nobre· Deputa,do· recor

,·camara, · compl'ehenchHe que houvesse · es- reu desde logo da minha decisão para a 
· crüpulo em- votar as emendas englobada- cama.ra, e eu tenho sempre adopta.do esse· 

m.ente; sendo, porém, a materia das emen· 4lvitre, como aindahontem :fiz, em relação 
das tão conhecida como é, não ha razão ao nobre · Deputado pelo Rio Gl'ttnde do Sul,. 

· para · hesitari.nos. , vou sujeitar a proposta do nobre Depu-
- 'O ·.sa. PRESIDENTE -Peço a. V. Ex. que ta.do â decisão da Ca.mara. (Apartes e pro-· 
I'estrinja. suas observações no sentido de en- testas.) 

· caminhar a votação. . 
0 SR. MELLO MATT0S- Estou levantando 

uma questão de ordem, estou adstricto ao 
art~ 208 do Regimento. 

0 . SR. GERMANO HASSLOCHER - V. Ex. 
· devia req_uerer urgencia para poder tratar 
desse. a.ssumpto. . 

O Sa; ·MELLO MATTos--Entretanto, a vota
. · ção preliminar da. medida p1•oposta é um 
·nieio seguro de·apurar si a Ca.ma.ra está ou 
não disposta a acc.;,itar algumas das emendas; 

~si o numero dos Deputados que pretendam 
emendar o projeato fo1• tal que possa conver· 

. ·ter a mi ooria em maioria,u. consequencia set•á. 
-a rejeição do mêu requerimen-&o e então não se 
. dará a Pl'Ot.el'ic;ão da opinião mais nume
rosa; si, pot·~m, o numeoo maior for dos que 
rejeitam · .todas as emendas, a maioria te1•á 
usado de um direito e a Ct\ffia\'a. terá feito 
grande e~onomio. do tempo o tru.balho, que 
empregat•á. om outros assumptos impJrtan
tisstmos, .que .tamllam egtã.o a ~olieit!Ll' o seu 
zelo e . pat11iotismo. 

O Sr. Barbosa Lima- Peço a. 
pa.la'\'ra pela ordem. 

O 8&. PRESIDENTE- Estes requerimentos• 
não teem discussão. (Apoiados e nao apoiados. 

O Sr. Barbosa LiiDa-0 que não· 
tem discussão, SP. Presidente, é um requeri
mento para votação nominal, para retirada. 
de emendas ou qualquer outra. ~ousa, etc.; . 
mas um requerimento pedindo uma alte
ração no Regimento para preencher uma 
lacuna no mesmo Regimento, e fandamen·· 
tado pala. fórmo. por que foi, é um requeri· 
menta que, incontestavelmente, tem dis· 
cus:ão, e tanto quo V. Ex. pe1•mitt1u a. dis· 
cussã.o ao nobre Deputado, que consentiu que 
elle fizesse uma prelecção sobre o obstruccio· 
nismo e propuzesse fó1•a da hora do exv.e·· 
dlente uma. t•eforma do Regimento (mttttos 
ntto apoiados) som ser feita pelos t1•amites 
regimentaes. V. Ex. consentiu quo a questão 
fosso .complotamonte deslocada no sentido de,. 
para. oncaminluw o. votação, se levantar 
quest~to nova. . . 

A questão de o1•dem é ~sta.: ha ou não
lacllnas no Regimento 1 

· : Sendo acceHo o meu requerimento, quando 
~ sua niatet•ia tiver de ser votu.da pol' partes, 
os nobros DapLtta.Llos; que quizerem, ·usarii.l) 
da palavi•a para enca.minhar a votação ou 
·fazer decla1•ação do voto. ( Apa-r·tes.) 0 Sn.. GERMANO HASSLOCIIER-Reforme•SO· 

O SR·. Pn.m::~IDEN'l'E-V. Ex. está :um pouco 0 Regimento. 
fóra. da ordem ..• .- 0. Sa. PRESLDENTE (ao o1•ado1•)- V. EIC, 

O ·Sn. . . GERMANO 1-IASSLooín:n.- E' muito legitime a sua decisão. 
·.fóra.da. ordem, não é ura pouco. O Sn.. BARBOSA LIMA- V. Ex. acaba de· 
. O Sa • .M!i:t.Lo MATTos- Assim, .pois, .re- legitimar ·a sua decisão quandõ cu pedi a 

· queiro, ou,melhor, como testemunho.do ele- palavra pela ordem. 
vado apreço em que tenho V. ~x., sujeito 

::.ao seu criterio esse ·alvitre; e, ca!:lo v .. Ex. O Sn.. PRESIDENTE-Não sou discrícíonarío 
'encontre· ·duvida. em pol-o om execução, re- em situação alguma.. Declara. o arG. 86t 

.. queiro que consulte a Casa. , latt•a. c do Regimento: · 
«Todos os mais requerimentos, que não fo-

0 Sr~ PreSJidente-Não posso por· rem de ordem, serão esc1•iptos a sujeitos á. 
.mim resolver o assumpto, entendo .que a disllussão e votação, na. fórma, do artigo se-· 
proposta do nobre Deputado não . so con- guinte. 
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.. o; Sa~ l3RICIO Fí:LHO~-v~ ~X. não·póde·nos continha; ·para que se pudesse proceder pela-
privar ' da palavra. - fórma· por •que na pouco·'se,pi'ocedeu;c.om a, 

:u • • minoria . ~ Pois o que se fez não foi:escrever 
-. , ozEs- Po_ae • o seu procediin(mto, sob · a . rubrica. , de·obstru-
·o SR. PRESIDENTE (lendo o Regimento)- cionismo desarrazoado, quando o que esta-

-« Todos os mais requerimentos que não mos fazendo é nunca divagar no assumpto, 
forem de ordem, serão sujeitos á discussão-i po1•que, si nós tivessomos. divJgado, V. Ex. 
e votação na fórma. do artigo seguinte.» teria chamado á ordem, nos termos do· ar-

- itigo 35 '?· 
O SR. BARBOSA LIMA - Apresentados : Pois não estamosco·nstantemente a enca-

·quando1. - minhar a votação, cuidando do assumpto em 
O SR. PRESIDENTE- O 1~equerimento do debate~ O que é que se va.e votar agora~ 

•nobre Depntvdo do Districto Federal é re- pergunto á Mesa. 
··querirp.ento de o1•dem para ·encaminhGC.r as 0 Sn.. PRESIDENTE-AS emendas ao a.l't. 2o. 
votações. Assim, respeitando o Regimento, 
·não posso submetter á discussão esse reque· O SR. BARBOSA LIMA-Perdão. 
rimen_to. (Apoiados calorosos e repetidos.) V. Ex. não vae vota1~ artigo nenhum. As 

o SR. Bmcro FILIJO ~E' mais uma vio· emenda:s os tão redigidas no!S termos do artigo 
Jencia, não h a mais lei aqui dentro 1 133 do defunto Regimento, constituindo a.rti· 

gos, cada um dos quaes envolve mataria tã.o 
VARIOS SRs. DEPUTADOS - Não apoiado ! distineta de cada um dos outros, que este 
o SR. BaiCro FILHO (com "'ehem,encia) _ artigo additivo podia ser acaeito quando 

P I d 1 d 
.aquell'outro podia ser recusado. 

e a or em pela 01' em I Englobar · todos . esseiJ artigos . num todo 
O SR. PRESIDENTE......; O reqnerimento foi unico... · 

·approvado. o SR. PRESIDENTE-V. Ex. está fallando 
O Sa. BARBOSA LIMA-A Mesa está fóra contra o. vencido. 

da. lei. ( Nao apoiados; apoiados. Trocam-se F 1 la d 
apartes ,iolentos • O /S1'. Presidente sus-nende O Sn.. . BARBOSA LIMA- al o pe or . em. 
a sessüo.) -r para saber o que so vae votar. (Apartes.) 

0 SR. PRESIDENTE- Vão se votar ai 
O Sr. Barbosa Li01a- Peço a emendas. 

palavra. pela. ordem. o SR. BARBOSA LIMA-Estou demonstrando 

O que nao se quer votal' em~nda.s. 
Sr. Presidente-Tem a palavra. v. Ex. quer votar a.lgnma cousa contra 

0 nobre Deputado. o vencido. Eu é que estou direito. Não se 
O SR. BARBOSA Lil\IA-V. Ex. me dá a ·vão vota.l' emendas, mas alguma causa in· 

,palavra f forme •.• 
O S .c d · Não se vão vota1• emendas ; va.e se votar 

R. PRESIDENTE-Ja. 61 • uma cousa. informe, que se agglutinou agora. 
O Sa. BARBOSA LIMA-V. Ex. não imagina á. ultima. hora, como um subsLitutivo de 

com que admiração constato esse a.cttJ de occasião, ao art. 2° e uma outra cousa 
generosidade que acaba de praticar. amorpha, que se englobou, neste momento, 

como um substitutivo a.o art. 3°. . 
O SR. PRESIDENTE-Não é gen~rosiclade, é Tudo quanto era emenda. a.ndou·se amar· 

-cumprimento do Regimento. ra.ndo umas ás outras, . pa1•a. que só tivessem 
O SR. BARBOSA LIMA-Ainda vive o Regi· logar duas votações prepotentes. 

-1llento ~ Urna. votação, em conjuncto, de todas as 
o SR. GERMANO HASSLOCHER-Morreu ha emendas, ar•bít1•ariamen,te amarradas, como 

_pouco. sendo um artigo unico, em face do art. 2o. 
Rejeitadas essas emendas, que se reportam 

o Sr. Barbo•a LiD1a (·)-Existe ao art. 20, todas em globo, v. Ex. nao .tem 
. ainda o a.rt. 206 do Regimento ~ Ainda. existe procedido á votação das emendas: V. Es. 
esse artigo~ Pois não acabou de receber um ~erá procedido á votação de um pequeno 
a.dminioulo, a titulo de interprebção, por substitutivo, de um emendaria, de um ro- · 
causa de urna lacuna que nelle oxíste ~ Pois, sario . de emendas, todas reunidas em um 
o que so acaba. de fazer não foi introduzir sy~=~i.nado isto v. Ex. englob& tOdas:as 

.no Regimento uma disposicão que elle não outras emendas e u fa,z vota.r em ,um todo 
unico, como um substitutivo do art. 3° •• 
V. Ex. nos dá noUcia, não da · um conto· do 
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viga.rio (p)~otestos), mas de um conto do papa. zinha. fraca: «.Ainda mando qualquer. cousa: 
(riso);-'porque V.: Ex. nos dá. a conhecer um as emendas suppressivas toom de ser votadas 
subs~itutivo que não existia. antes de· qualquer euh·a. » 

.Annuncioa:V. Ex. que, havia. dous substi- Eis aqui: art. 206: · 
tutivos9.os·.eonsiderou prejudicados, na oeca· « Na. votação das emendasterão a priQl'i· 
siãoo da~ votação e .·agora dá .se. como um da.de ll,S suppressivas, e, quando se tratar de 
innocente (não apoiàdos), que não conhecia de$pezas, se porão primeiro a votos as mais-. 
a lei::aQ~eita a lição que apparece sob a restrictivas. » - · 
fórma de questão de ordem, torna atraz, su- Quando se trata <!e despeza no segundo· 
jeita.ndo•se á. decisão da Ca.ma.ra, CQmo si a membro do periodo, ·é porque no primeiro 
Garoara pudesse alguma cousa fó.ra. da lei!- membro do periodo não se ti."ata de de·spezar. 

Isso é .que· não .ê compativel nem com o· Logo. a emenda quo tem de ser decepada 
regjmen presidencial, nem com o regímen em um massiço que organizou coin tanta 
parlamen1iai.", nem com .o regimen I."epubli· habilidade o illustN representante .dos povos 
cano ; ·só é compa.ti vel com aquelle regimen da. Capital Federal, que não querem a. vac-:-

. que~ nos compendias da botanica, aprcn- cinação ob~·igatot•ia (apoiadós) será primeiro 
demos como um synonimo de cacho, por- a suppressiva. Terá, portanto, V. Ex. que 
que•. as emendas foram todas reunidas englo- h• contra. o vencido ou então tm•á V. Ex. de 
badamente plll'a constituir um cacho unico, pa.ssar o attestado de obito do at•t. 206. 
que se esmagasse de uma vez. . .. Ha ou não ha emendas suppressivas ~ Ha. ;-. 

Pergunto á. Mesa qual é a cooducta que estão aqui. (LO,) 
va.e ~doptar em relação· ás emendas, .que E' ~ma emenda suppres:3iva; pJ~;que di.z : 
podem ser ac!!eitas umas e recusadas outras~ «supprlmam-se.» · 
Emendas que constituem affirmaoão de dis- Triste necessidade de se descer á analyse-
positivos diversos, a votação feita pela fórma elemnnta.r, g1•a.mmat:cal, contra. a qual não 
aconselhada pelo illust1:o doutrinador da. pôde ainda. a ty1•annia. das maiorias pre" 
nova Republíca é uma violencia á con- poientes! · _ · · 
sciencia. a e cada. Depll.tado, que póde acceitar Supprimam-se as pa.lavi."a.s-«flcando re
a emenda A e recusar a emenda. B, porque sponsa.veis o~ commandantes., 
esta ultima não está tão directamente li· Supprimam-se de onde~ 
gad~ á emenda_ A. Do art. 2°'1 Logo ·esb emenda tem do ser·· 
~ão seria uma. violencia á consciei\Cia votada individuadamente; logo, ella. não 

,desse Deputado, si o illustre preopínante ti- ·póde ser votada. conjuntamente com as de
vesse a faculdade de, novo Dante, desce1• ao mais ; Jogo, ella. descaroça esse rosario de· 
cyclo em quo se agita. cada uma dessas con- ultima· hora; logo, ella. vae contra. o ven· 
sciencias e nos annunciasse quo todas estão cid?; logo, V. Ex. tem de ir contra. o vau
dispostas a. rejeitar tudo quanto c! omenda. cido; logo, alterou o Regimento; logo, de-· 

Que ftm levou o artigo do Regimento que monstrou que, independen·temente de parecer 
manda votat• em primeil•o Jogar as emendas da Com missão de Policia, se podia. fazer· uma.. 
suppt•essivas 7 innovacão alterando o Rogimênto. 
. Que é que se vota~ Que ê que se annuncioul Pergunto a. V. Ex. e fru;o questio da. re· 

Qu~ todas as emendas t•olativas ao art. 2o sposta: ainda vive o art. 206 7 (Pausa.) 
coost1tuiri!Jrm um system<t unico, quo V. Ex. 0 SR PRESIDENTE Em virtude da decisão 
submetterta á .vota.cão. . • - ' 

Rejeitada, não se póde votar individuada- da Cam~ra que ~e cab.e . acatar, seja qual 
:mente uma. omenda t'or & mmha. oplnlao iodlVldUal, 8S emendas 
•-•.·.·. P __ e_rgu. nto â. .M_ e~ai qu_ e é. que acontecerá a.~ art.2o devem ser_ votada~ en~loba.damente. 
_.coiJl,a~ emendas sdppressivas que, segundo Nao sou eu quem resolv~ 1sto, é a Ca.mara. 
:~:o:~Regunent_o, tem prefer~nch sobre todas as O SR. BARBOSA LIMA-Eu pergunto : o 
::outras emendas-~ · o a.1•t. 206 do Regimento foi revogado 7 
' ·,.·0 .;SR~ ·GERMANo HAt~sr.oonEa.-Qual das . "fós todos que tendes bom senso e bonora· 
'emendas 1 . bthdade pessoal, que folgo de reconhecer em. 
· : cada. um dos meue collegws, só podeis dar 

Ó Sa. BARBOSA Lnu.-A fa.llecida., sl é uma resposta.: ou sim, ou não. 
permittido invocar a. alma dos que morreram Só tem uma respoata.-sím ou ndo ! 
nesta. Casa em uma. hora. de te~ues a.'egrla.s. Faço a. pergunta & Mesa.. 

•· Na votaçâ() das eme11das_ terao pt•Joridade o sa. MELLo MATTos-Não toi revogado 
;as supprealva.s. Pois na.o é verdade ~ O . _ • .. 
art. 206 do Regimento ainda yive ~ O SR. BARBOSA LIMA-Nao to11 V. Ex .. 
; .Quero que V •. Ex. lhe inject~· um pouco de nio é a .Mesa: quero a. resposta da Men. 
cateina. e veja si elle nos póde dizer ·algumas O Sa.. PRESIDENTE - A Mesa. va.e fazel! 
pala.vras quasf de além tumulo, com vo· esecutar a. deliboraçio da. Cama.ra.. 
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0 SR. BARBOSA LuiA-Mas O art. 203 foi 
revogJ.do ? A questão é est:1, não .é outra. 
O art. 206 do RJgimento está. revogado ou 
ainda é lei? Esta ê a pergunta. 

Senhór~s, não ha hpa1· o sol com peneira: 
as violencia.s não re.:mam diante de·· todos os 
seus consectat•ios ..• 

0 SR. MÊLÚ> MATTOS-Nó3 interpretamos 
o Regimento, pela nossa. votação, como os 
opposicionistas,_ po1• se11Iado, interpretavam 
o direito de encaminhar a votlção, sopbis· 
mando o Regimento. . 

0 SR.. BARBOSA Lil\I.\.,_Não se trata .disto; 
tl•ata-~e do seguinte: o art. 206, que diz 
que as emendas suppres~iv·as ·terão · prefe
rencia, serão votadas em pl'imeil•o luga1· •.• 

UM Sa. DEPUTADo-Quan,lo forem. votadas 
separadamente. 

0 SR. BARBOSA LIUA.-E' O que diz O 
artigo~! Não, não diz is.s>; o artigo está. 
aqui. 

: UM SR •. DEPUTADQ-,PI)rque o. \ligno ora{lor . 
não requel'eu essa prcferencia. logo . no pri11- , 
c i pio ~ . : · , · . ' 

o·sa. BARBOSA Ltl\IA-Ül'a' estão até me 
ompresta.ndo cousas q ua não faço ! E'· demais! 
Não estou requerendo prefurencia alguma: 
quem requereuª' pt•et'erancia. pa1•a. a emenda: 
suppressiva ft>i o fallecido, o finado Regi-
mento. · 

Senhores, quando fui que·· nesta Cas:1 se·· 
votaram conjunctamente emendas suppres:.. 
sivas e emendas modift.c.\tiv<l~ ~- · 

O Sa. TnouAz CA:VALCANTr - Ntmca !·' 
O primeiríJ exemplo ê o actual. · , 

Ul\r SR. DEJPUTAno-Nã.o ê ra.zão para. não 
se fazer. · 

0 SR. BARBOSA LU.IA..;......Que nwn.gHzà • legis
lativo é esto, qne embl'ltlho é este~! Então' 
votam-se juntas ornendas suppressivas e 
emendas modificativas?! · 

Senhores, o remedio para qualquer desvio· 
no encaminha-r a vot·wã.o ê chamar o Depu
tado á ordem. . • · · A Mesa. não respondeu ; a Mesa. não se 

transpo1•tou para aqueHa bancada (indicando Ul\I Sa. DEPUTADO - E' ca.'3Sar-lhe à p!l.-
a bancada do Sr. MeUo 11lattos)... lavra. 

0 SR. MELLO MATTos-=-PerJão; mas eu 
1•epresento a Camara~ tanto quanto V. Ex. 
ou qualquer outro. (Muito· bem; na·o apoiados.) 

O SR. BARBJSA LIMA-Não! Não repre
senta. (Pi·otestos :gtwaes .) 

E eu 1•epresento o p:1dre, que reza. o o meio 
dos defunto3 pela lei 1 (Riso.) 

0 Sa. MELLO MATTOS-E' questão de ima.
ginação: V. Ex. póde. representar p:1.dre ou 
defunto ou o quo lhe aprouve1•. 

O SR. BARDOS.~ LIMA - E r.;zo-lhA esse 
rasponso, gt•a.to á. consciencia. catholica. de 
V. Ex., para quo o pobre fa.lleoido durma 
o somno ete1•no das cousas . :1podrecil.la.s · em 
vida., tendo-lhe sido levados em conta. os 
muitos peccados que· andou praticando na 
peregrinação tumultuaria. por este recinto, 
que um dia. abrigou a magestado ser\3na da 
lei, na su:1 imparciali1ade inamolgavel, 
inquebranhvel! 

A minha pergunta não 'teve resposta da 
Mesa •. 

O Sa. PRESIDENTE-Teve resposta cabal: 
as emendas serão votadas englobadamente, 
segundo a decisão da Camara. 

Quer V, E.r, resposb mais categorica ? 

o SR. BA.RB03A Lll\IA.-Ha emendas sup· 
p1•essivas, ha emenda. g_ue manda supprimtr 
as palavras.- cfieando os comma.nda.nt'u 
responsaveis pelo cumprimento da. lei» ••• 

0 Sa. MELLO MATTOS-1\Pfore·SO a.o art. 2". 

O Sa. BARBOSA. LtMA.- ••• é cassar-lho a 
palavra, fazel"o senta.1•, arra.ncal-o do l'e
cinto. 

Si o Deputado, encaminhando a· votação, 
discute outro assumpto que não está em jogo, 
o Deputado faz uma <ligressiio, divaga, e • o 
a1•t. 35 dá ao Preshlente o dh•ai to de c tia;-· 
mal-o ao ponto em questão. 

o SR. P .RESIDENTE-E cassn.r-lhe a plla vra,- '· 
si não accoitar :1s observaçõe.;. E' o.que t.liz o 
art. 35. 

0 SR.. BARBtHA LIMA.-Ora., já se deSC·)bt•i:u 
um artigo que ain la. vive 1 Ainda ·viva o 
art. 35, mais feliz do quo o art. 206: o art. 35 
foi vaccinado, escapo11 á Vc:l.riola hemorrha
gica; o u.rt. 206 revoltou-se, . não Sll deixou 
vaccinar, e a estas ho1,a.s tem uma. por\)ão ·de. 
p1s de cal em cima, as pás do cal do incon::. 
diciona.lismo;_estú. tom mo1•to ! · · · 

Não se vobm mais ememlas suppressivas7• 
englob·l.m-se com emendM m:xlific:.Ltlv·a.s · as 
additiva.s, vota.·se·tudo de l'oltlão. . 

o essencial é que os desinfecta.dores da/ 
brigada de mo3tlultos entrassem aqui e,- com:·;: 
uma. valente va.ssoUL•ada, afasta.s~em do 1•e· 
cinto esta corja de adversarios do projacto ... 

Ul\I Sa. DEPUTADo-Não apoiado. São todôs'. ,· 
muito distinctos e tia muito talento. . · 

0 SR. BARBOSA. LIMA.-Mas sem O direito 
do faltar. · 

O Sa. MELLO MATTos-V V .EEx:. teem tido 
este direito, não o podam negar. 
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O Sa. BARBOSA LIMA-0 art. 20S não é da. minoria reclama um rclatol'io, que deve 
obstruação; o art. 208, fa.Ueaido na casa . ser remett!do a nós outros, ll que o y oder · 
conhecida por Ca.deh Velha, aos tantos de regular tem de agradecer a reunia.o da. 
setembro, do anno d:J. graça de 1904, pe1·· maioria, ca.paz de votar constantement6, 
mitte a. qualquer Deputa,do o direito de em porque, fóra desses casos excepcionaes, a. 
breves·p~~ola.vra.s eneaminhar a votação e dAr maioria. brilha. pela ausencia ! (Apoiados e 
esclarecimentos sobre a ma.teria. em debate.. ni!'o apoiados,) 

Si o Deputado se excede e,em vez de breve3 Fóra. à,esses casos excopciona.es, quando o -
palavras, ernpl'ega.aquellas palavras que em- membro da minoria. não realama os relat o
préguei., corn()-estePtorialid<t.de-que ê uma. rios que devam ser remettidos ao pa.rla• 
palavra compridt~,ou qua.ndo se diz-é cousa. mento, que se diz que é um poder, mas 
inconstituciona.liS3íma.-, deve ser chamado !ieixou de ser um poder pá.ra. ser uma impcr 
á. ordem, pi>rque isto lli1o é palavra. breve. tencia. (muito bem do Sr. Bricio FUho; não 

Palavra. breve é só-apoiado. apoiados); quando a minoria. não reclama. 
· esses rela.torios, quando não reclama pelo 

O SR, GERMANO HASSLOcHER-Não apoiado, andamento dos tl'a.balhos parlamentares, os 
tambem. trabalbos parlamentares procrastinam-se, a 

O SR. BARBOSA LIMA ~ Po1' exemplo-«o Cam~ r a hiberna, a Cama r a fic:J. em um somno 
Ministro quer»-é rapido,incisivo, tranchant; est~val, crocodilia.no; a fi.tar o sol dos bem
«o Ministro não é obrigado a mandar os seus aventurados dias atll 31 dezembrol (Mu ito 
relatorios», «o Ministro garante que a lei se be,n; 1~ü'o apoiados.) 
cumprirá com certas modificações~- benedi- São as minorias que se deba"tem pela reali· 
cite domine. . dade do direito do parlamento; é neste pe-

Agora, Si é um membro da m[noria que queno conjuncto, neste grupo chamado de 
encaminha a vota.ção~é obst1•uocionismo. obstrLtaoionistas que repousam os ultimas re-

Si as emendas são 30, só póde encaminhar .clamos da opinião esmore()ida, da opinião que 
uma, e si quizerencaminhar as 29 votantes, é olha e:in torno de si em vão, vendo envol 
obstruoçã.o; si encaminha mal um projecto, ver-se, diluir-se na atrnosphera, infinito 
a. Mesa. o oha.ma á ordem; si não o chama, é a.fóra, esta formosíssima chimera que um 
porque est!t fóra da lei como Deputado. dia se consubstanciou e andou esvoaçando 

O Deputado tem o direito de fallur sobre gra.tissima junto de t odos os brazileiros coma 
qualquer emenda; cada um não póde ver seu promissora de todos os direitos, tle garantias 
direito restringido nesta especie, de modo capazes do rcgimen l'epublicano-:- regimen 
que si bouver 100 emendas só poderá fallar que queriamos fundar, porque era. o regimen 
sobre cinco e não sobro as 95 restantes. da fiscalização do podot• execut ivo ! 

O· direito d~ enca.minhat• tem sido al'ID'\ Não era. o regimen da irresponsa.bilida.de 
poderosa., do leader, da. 'commissiio de Or- aacommodaticia . .. (P1·~testos.) 
çamento, quando !t ultima hora se faz uma 
cousa. que nunca. se fez, po!' culpa. da. maio- O SR. ''VENCÉSLAU BaAz - Não ~poiado. 
ria, que é a, conCeoçã.o dos orçamentos; digo (Apoiados e nao apoiados.) · 
culpa da maioria, porque ella tem o direito O SR. BARBOSA. LIMA-, . :não era o l'egi• 
de requisitar, de exigir todos os documentos men das cundesceodencias, em que se vem di
do Poder Executivo pa1•a organizar as leis 2er que a lei, quem a faz, a lei , quem a vota, 
ann_uas, dentro dos quatro mazes tla sessão não somos nós J E' uma mera dependencia do 
ordmaria. E quando não o faz, está sujotta a Pod er 'Exeatltivo (protestos), um secl·etario 
surpresas de ultima hora., como aquella da de Estado que nos manda prcmette1• que 
celebre lei de fallencias, quo sabiu publicada opportunamente ... (Apoiados e nt'<o aplliados.) 
quatro vezes no .Dio:rio do Congresso, por tel-o 
Sidooom tantos erros, até de grn.mmatica, 
fazendo o desespero de todos os jurisconsul
tos, advogados e de todos os c1ue praticam 
em. nosso fôro. 

O SR. WENCESLAU BR.Az - V , Ex. inter
preta mal a minha declaração. Eu disse que 
a. acaeitacão do âttestado m·edico consta. do 
propl'io :p1•ojecto e que por isso faria. parte 
do regufamento. -E' este. o modo de se votar quando se tem 

maioria nesta Casa.; e só quando ella sente O SR. BARBOSA LIMA-, • . que nos manda 
o aguilhão da. minoria é que são conduzidos promctter que opportunamente Sua Emi· 
a este recinto todos os r etardatarios: porque, nencia, felicitado pela bençãu apostolica. 
fóra disto, fa~-se clínica, lavoura, advoga-se até ás ultimas gerações, creio que até á 
e d.s 2 horas da tarda não hn. maid Depu· terceira. ( risadas ), S. Ex. que recebeu 
tados nesta Co.sn. l E' a. minoria que os obriga a fagulha arepitante da infallibllida.de pon
a. flc&r &qui até ás 4 horas, a cumprir este tiftcia. através dessa bençi.o ultramarina., 
dever prJmordla.l, porquCl fOra destes casos a S. Ex. que servo á. Republica com um 
ma.iori~~, uão 18 reune; o quo.ndo um membro Presidente que reaebeu igualmente banção 
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promissora. como a que baixou sobre a 
cabeça do illustr~ secretario do Interior, 
s. Ex. promette aos povos desta. Ca!Jita.nia., 
manda dizer por um oa11do, que fol rufado 
dentro deste recinto pela voz do meu iUus
tre e sympathico amigo, o Sr. Dr. Wen
ceslau Braz, que não sJ alarmem a s popu
lações desta. cidade, que a Avenida Vacoinal 
lhes ha de respeitar o~; lares, •·porque elle 
está disposto a, rejeitada. a. emendo. nesta. 

.Ca.mai'a, não considerar como rejeita.da a 
idéa., que elle accaita na. sua benignidade, 
na. sua.. oronibondade, na sua. mv.gnaoimidade 
regia. e quasi pontificia; ~- Ex. ·promette 
aos povos que na casa de cada cidadão só 
entrará o medico que este cidadão escolher, 
e si não quizer não ent:-ará. o delegado de 
hygiene ! 

S. Ex. promette que ha de cumpril• a. nova 
lei :Pela mesma fôrma por que no caso da 
menor Iracema e !la prolataria Cypriana 
foi cumprido o Codigo de ·Tol'tut·o.s. quando 
em uma OlSa. de fa.milia. , (e eu que ainda. 
acredito 9. ue ba easa.s de fumilia. nesta. c ida.· 
de, depolS de uma lei tão prof~ndameute 
estupída como esta. I) (apoiados e ndo apoia
dos} quando em algum lar, (e eu ainda acre
dito que ha paredes mestras que resistam 
ao trabalho de a.nniquililmcnto para. ventura 
da. Avenida Vaccinal f) quando em al gum 
ponto desta cil\a.de; onde outr'ora acampou a 
família. de pobres proletarios, se quizer 
fazer uma iooculo.ç:ão da lympha. que nos 
vem felicitar, S. Ex. nos promette que nessa. 
occasiiio será permittido pelo regulamento 
ao chefe dessa famUia e·scolher o medico. 

Quem nilo póde escolher couea alguma é 
a Cama.ra.; a. Camara. é que não póde esco· 
lhal" cmeoda. nenhuma. para a.pprovar; a 
Ca.ma.ra.é que não póde decidh• si acceita. esta 
ou aquelln. emenda,qull no ihndo da. conscien
cla de muitos Deputados merece seu apoio. 

A Camara é quo tem do considerar. este 
monstro ju1•1d!eo o legislativo como ,. uma 
mara.vllba. que sa.hiu do cerebro da Mlnerva 
do largo do Rocio, sem precisar ser lapidada 
.em todas as facet:tll que as Joias do mais 
alto quilate costumam possuir. 

Nós não podemos collaborat• nessa lei : já 
não collaboramos, aviamos encommeoda.s. 
(Nao apoiados.) Vota.e e deliberae 1 Mas, &lhe 
errada. a lei, a culpa é da cama1'a i sahe 
boa a. lei, é do Go-verno. O que é mal fe ito é 
nosso i o que é bom é do Executivo. Si a lei 
esta errada., é omissa, é que não soubemos 
fazel-a. ; sl a. lei está boa, si não deve ser· to· 
cada em cottsa. alguma, si é uma noU n1e 
tangere, é lei organizada. pelo Poder Ex
ecuUvo. 

Não me respondeu a Mesa, deante da. lei, si 
a. ementa suppr.essiva Yae ser votada. ou 
não. 

'Vol, V 

··. O SR. PRESIDENTE- As-emendas vão ser · 
votadas englobadamente, conforme decidiu a 
Cama,ra. · 

O Sa, BA.RBOSA. LIMA-'-A Mesa. faz .. ma.r.cha 
de flanco muito commum nas monobra.s do 
Extremo Oriente; a Me~a não respondeu á 
pergunta.. 

Pergunto: o art. 206 do Regimento, que . 
manda -votar em primeiro !oga.r a. cm.enda · 
supprossi v a d<lSta.cada. de toda.s as outras 
emendas, ainda é lEii ~ Esse artigo ainda. 
manda, ainda coage, ainda coordena os es
forços normaes ;le uma a..~rnbéa regular ~ 

O Sa. PRESlDLNTE - De accordo com o 
voto da Oamara, a votação se fará. engloba~ 
dameute em.dous grupos. 

0 Sa. B ARBOSA LIMA-Quem revogou O · 
al' tigo do Regimento 1 

0 SR. }.{ELLO MATTOS-Já !lOUVe um caso 
de votação em que o Sr. Thomaz C:.t.va.loante 
pediu interpretação de · artigo -na votação 
da lei sobre cornmissariado da armada- e a 
opposíQão nMa. disse. Creio que V. Ex- • 
mesmo votou oeste sentldo. (T yacam·se mui~ 
tos apa1·tes :} 

0 Sit. BAitDOS.A. Ll~lA - V. Ex. não me 
em baralha com o bcrcawat official. Volto a o 
pon1o. 

O ponto é este : a Camara ouviu , creio 
que "' Cama.ra. ainda tem ou" idos., . 

O SR. JoÃo LVlz ALVES - E bastante de-
licados, · · 

0 SR. BARBOSA LIMA - • • • a. Camara.ou
VÍU a Mesa dize~ que quem derogou, abro
gou, eliminou, extirpou com a lanceta. offi· 
cial o art. 206 do Regimento foi tl. Ca.mara •. 

A Mesa disse isso ; ago1•U. mesmo, inter· 
pretaçã.o auihentíca, ex magesta!ibus ponU· 
{ices, bierarchica, exoterica, lá. de dentro do 
amago onde se elabora a consciencia jurí
dica, inamoldo.vel aos olhos dos que t eem 
bom senso e não a.bdic::.ram da sua persona
lidade. · 

A Mesa disse que a. Ca.mam derogou, a.bo· 
liu o a.rt. 206 do Regimento. Isto nã,o póde 
ser verdade, porque a Ca.ma.ra. que n'o se 
aglta., quo não vive dentro da lei, não é a. 
Camara, é nm ajuuto,manto illicito, ( N ao 
apDiados, Prote1tos). 

0 S:R. GA8TÃO DA CUNHA.- V, Ex. catd. 
dentro da lei, oncamioho.odo u. l'otnQiiO 1 

0 SR.. BARBOSA. LIMA -TOd08 nOil 01ta.mo11 
fóra da lei ba multo. 

Os Sas, ELPIDIO DE FIBUEIREllO, GA.8TXO 
JJA Co~nA E OUTROS 8Rs; DE'PUTADOI dio 
apartes. 

so 
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O sa. BARBOSA. LIMA,;.;_Pois· não nos pu-~ gaçã.o do conceito que está expresso em Ioga;r· 
zeram fóra ·da lei ~ · . clai•o, no Rogimento. ·. · · 

O SR. Wr.NcESLAU BRA.z-V. E:t. inter- . UM Sa. DEPUTADO - V. E~. requeirá pre-. 
preta. o Regimento, dizendó que assim é. e ferencia. . 
não. quer dar á maioria o direito de inter 

- preta1•. (lia otd1•os apartes.) _ _ 0 SR. BARBOSA LIMA - Na.da. tenl10 · que 
requ~rer, porque pergunto si o Regimento 

O SR. BARBOSA LnrA.- Eu não inter- vive. Só posso fazer requerimentos, vivendo 
p •etei. - o Regimento_. Emquanto elle estive1• nestas 

Vem o no:t>re Deputa/lo minJirJ com o ha· condições. o que tenho a fazer é rezar o offi· 
ra.lho de tuvco. cio de defuntos pela pobre lei.· Fóra disto, . 

· •· · . . . . - . ·mantonho~me na tribuna até que V .Ex. digl\. 
. O .SR. 'WENCESLAU BRAZ- Eu nao sei qual o artigo do Regimento que ainda vivo,-
Jogar. · quaes os que estão recebendo a Extrema. Un-

O Sa. BARBOSA LüiA-Deixe-se ht disso; cção o quaes j:t foram encommendados peh. 
um .tm·cozinllo, em ~linas... Junta de Hygiene, para sarem conduzidoa ao 

o sn. 'VENCESLAU BRAz_ Só S'3 v. E:<. S* .João Baptista; ou ao Cajú, para serem se· 
pultados envoltos no lençol que envolve os. 

me ensinar. 

O SR. BARBOSA. Lil\L\.- Não sou eu. é a 
Mesa que diz e foge com o braço á in
oculação. 

A ~esa disse que o art. 206 foi revogado, 
:ponto ~e p11•tida -absolutamente innegavel ; 
a Me3a·disse que a Camara. revogou-o, ab:J-
liu-o. . 

indivíduos que morrem de molestia · cont~
giosa.. 

E' insophismavel: as emendas. suppres
sivas devem ser votadas antes de outras 
quaesque1•. E' da lei. 

E' o diabo esta ina.gest:tde da lei ; dá pa.ra 
a. gente appellar p:tra ella e clla é que 
tom de fa.lla.r ! · -

O.SR. PRESIDI~NTg;_Não i disse que a Ca.. 0 SR. PRESIDENTE - A vota.çio· das', 
mara resolveu p~,tra esse caso especial de emendas e englobad'l. 
votação que fos~e feito englobadamente. o sa. BARBOSA LIMA_ E' englobada . a 

O • Sa. BARBOSA Lua- Nã.'l disse quo votaçã.o das emendas suppressivas !. • . Em 
quem revogou foi a CamarJ. 1 virtude de qu3 Regimento ~ 

O Sa .. GASTÃO DA CuNIIA - Não re,:ogou, 
interpretou. Nin~uem _ pe:Jiu prererencia. 
para as emonda.s suppressivas, e já ha.viu 
tempo de V. E:<. pedir. Ag.Jra deliberamos 
votar englobadamente. . 

0 SR. BARBOSA LIMA - 0 nobre Deputado 
sabe quanto o prézo e como faOil justiça. ao 
seu blento ••• 

0 Sa. GASTÃ.O DA CUNIIA. - E' b'Jndade de 
V. Ex. 

O SR. BARBOSA LUlA-••• V. Ex., a quem 
ás vezes pt:ço lições; mas não leve a mal a 
comparacão de que mo vou servir. 

· Isto quer dizer que V. Ex., po1• distra.hido, 
est:tdeixando,delatlo o artigo que invoco. 
Este artigo é. que manda... . 

0 SR. GA:STÃO DA CUNHA -Votar 911 pri· 
meiro Jogar as emendas suppressiva.s. A re· 
cla.mação, portanto, é se1•odia. 

- 0 SR. B..tRB03A LIMA-Não é reclamação, 
é ex-otficio, é da competencia. inilludi vel da 
Mesa. 

Ul\t Sn.DI~PUTADo-Bem; não fez em ·tempo 
e a. Ca.m~ra re~olvdu. . 

O Sa. BAl\BOSA LIMA - O juiz não póie 
i,lnorar, A latel'prehção não envot v e a ne-

0 SR. PRESIDENTE - Em vh•tude da de-_ 
liberação da Camara.. 

0 SR. BARBOSA Lil\IA ...... A Cama1•a SUS· 
pendeu o Regimento, é o que so conclue. 
Declaração felicíssima ! , 

Registre o Sr. t.achygrapho : a Mesa de
cla.roll que a O·.t.mara. ~uspendeu o Regimento·. 
Logo, é o estado de sitio parlamentar. 

Oh ! Inte1· mm·bus silente Zeges ! 
V. Ex., Sr. Presidente, ·~amou a cou1•aça. 

do Iegiona1•io romano e despiu a toga e a 
tunica de Pomponio e de Modestino ; dei-xou 
em casa 0 co1·pus j~wis e appella. :para. a l(ji -
ma.l•cial, na vig;mch da qual passamos a 
viver, porque V. Et. inventou agora um 
snccedaneo ·do art. 80 da Constituição para. 
dizel' que a Camara suspendeu o Regimento.· 

0 SR. PRESIDENTE-Não suspondeú O Re
gimento, modifiaou o syt"~tema de votação 
neste caso. -

. 0 SR. BARBOSA Ln.tA-A Camara (tomem 
nota os St•s. tachygmpbos) suspendeu o me· 
thodo de votaçã.o do Regim~nto e prescreveu· 
um novo systema de vota.~ão ad hoc, ad · rem-,, 
ad hominem. . 

Vamos analysar este caso~ 
Qualquer modificação no ltegimento, qual•, 

quer derogação de artigo do Regimento,' 
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qualquer- inclusã.o . no Regimento de dispo
sição nova. tem de . ser feita, pre~edendo pa
l'ec.er. da. Commissão de Policia._ Era. assim 
no témpo em que· esta agremiação se regi á. 
pela. lei; agora, que ella. se rege pelas in
juncções dorei,póde ser que não seja assim ... 

0 SR. 1fELLO MATTOS- 0 art. 88 é que 
resol_ve a ·questão: « Pedi1• alguma provi
dencia· que a occuri'oncia das circumstancia.s 
fizer necessaria, sob1•e objecto de simples 
economia. dos trabalhos da. Camara ou da 
policia da Casa ... » 

}>ortanto, o meu requerimento está de.1t1"u 
do art. 88. _ · 

mar um régimen· que, tendo sido ·um. dia 
proclamado por · uma . · Camara Municip~l. 
foi motivo a que esta. Ca.mara fosse mandada 
processar por aquelle que viria depois ensi· 
nar a. essa;J classes armadas que cousa. é Re
publica. presidida por um antigo conselheirO> 
do imperio... Saibam as classes ª'rmadns 
que especie dejtts singLtlare é est'} que baixa. 
de pretol'iano victorioso no dia. de hoje,. 
do policialismo o1•ga.nisa.do contra. as hostes:-. 
do exercib e da. arml.da que perecem de: 
beriberi IU extremo norte ... Saibam que-
especle de odiosissinnmt jus é este que 
se está ot•ganisa.ndo . na. nefanda lei votada.:. 
por um proce3-30 incontestavelmente ine ... 

O Sa. BARBOSA. Luu.- E' uma polação ditó e desconhecido nos annaes do paria
. cootlemna.da por todos os juristas; :tlorea.da. · mento ln·azileiro, na époc:1 em quo nesta~ 

com a velha matriz do direito moderno. patria havia alguma. cousa de parecido com. 
Mataria de economia interna. da Camara. parlamento de outr'ora... Saiba.m que· 

não envolve derogação.. . aqui se decret•m a derogilção de artigos do 
. ; . . ·. . .. Codigo Penal e de artigos da Constituição da 

O S&~ MELLO MATTOS- Ou teabalhos da Ropublica pal'a 0 fim de fazer com que a pena. 
Camara. p1sse da possoa. do delinquente e vã alcançar 

O .Sa. BARBOSA Lil'IIA-:- Ma.teria que diz aquelle que não delinquiu, que responSl.bilisa,. 
respeito a. trabalhos da Camara não envolve duplamente o cidadão fardado, eleitor que .é~. 
dispOsição derogatoria expressamente de Ministro da Industria que o pód.e ser com a. 
outl'a disposição do Regimento. patente de major, Pl'83idente da. Republica.. 

O art. 88 berra por andar encangado com que o pôde ser tambem, porque a. Camara. 
o art. 209, que V. Ex. juntou, tapando os não negará ao mou hom•ado amigo Sr. La.m•o. 
olhos: Muller a. compatencia para vir presiJ.ir os 

«Nenhuma ma. teria. poderá . ser tomada deatinos da federação brazileira no proximo
em consideração na Camara som que pri- futut•o quat1•iennio. 
meiro se tenha. mandado a uma Commissão Saibam que o que so faz é um direito du-
pa.ra sobre ella interpor seu parecer. pio nas suas penalidades, odiosamente cspa-

Exceptuam;se .•. :. · cifico na sua prOôccupação a. respeito âos. 
Quo é que se exceptua ~ E~M. aqui o que concidadãos que envergam a. farda, a raspei

se exceptua: exceptuam-se dessa 1•egra as to dos compatricíos em cujos hombr0s gene
resoluções sobre prorogação das sessões quo rosos entrou um dia nesta. cidade a ·arca .. 
entram logo em discus.são. · santa qu~~ encerrava os canones do l'egimen ... 

E' isto '? Foi isto~ ·Qual, senhores! não ropublic!lno, me~cê de cujo ardor cívico se 
querem pa~sar. a cm•ti.dão de obi to do Regi- fez ruir por terra um throno carunchoso e 
manto, mas eu hei de recorrer ao Dr. Os- se provocou, mais cedo do que muito pro· 
waldo Cruz, que, justiceiro como é, ha de phota acreditava, a implantação do novo. 
mandar uns taes il;npressos para que.esse regimen, hoje atacado nos proprios centros. 
a.ttestado de obito seja passado por clinico da vida nervosa. 
de nomeada. Bem. Saibam os nossos compatricios, saibam-no 

Ha. poucos dias nós revogámos grande bem, não no esquoçam e ae apercebam para 
parta do Regiment >. resistit• na medida do seu ardor e do seu. 

Eu até colla.borei nisto, obst1•uíndo; col- devotamento â Republica.; saibam que lL· 
· laborei nessa reforma do Regimento em regra insensatez vae a.té ao ponto de querer ferir 

para prestigiar a opinião do Presidente. com uma dupla pena os offlciaes do exercito 
Estão abi algumas de· minhas emendas, al- e da M'mada, em mate1•ia de obrigatoriedade 
gumas ·das quaes mereceram parecer favo· de va.ccina.ção antl·variolica. 
z·avel da Commissão de Policia. Ao passo que qualquer ci<l!Ldilo, si in-

Ora, pois, 1aibam as classes armadas frlnge uisposloões do3ta lei, é pa.saivol do... 
da Republica que andaram um dta. reu· multa c é suscepti vel de ser conduzido á 
nindo-se no Campo da Acclamaçio pa.t•a cade:la. até por tt•es mezes; ao passo que . 
fazer uma. causa, condemnada · 11or muita qualqucl' cii!a1lão é cJagido á ob.serva.cã.o 
gente que usa dessa co usa, repolhda então; desta lei, sob a injunção desses dois unicos 
saibam as classes armadas quo um dia se preceitos eommin:~.torios, o cidadão fardado
reuniram na. pra.ça que dalii por dea.nte o meo1m bem a sua responsabilidade, os .ci
se chamou R!Q.Ça. da Republica para. procla- dadãos fardados que aqui dentro estão! -

r 
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esse! offlcifies do exercito e da armada., além 
d.3. multa quC lhes póde .ser infligi&, ·como 
a · qtJ.a.I(Juer Gutro dos seus com patrícios, 
além da prisão que lhes póde ser comminada. 
pe~a autoridade civil, prl)posta. á guarda. e 
·á. exeéução de tal Jei, além destas penalida
des, teem as pen..as miliu.res I Outra. cous1 

. não é a letta à do art. 2•, po1•que esta. dis
põe que os officia.es do exercito e da. a.rma.da 
que se recusarem- a deixar-se va.ccinal', 
commettem crime equiparados a um crime 
militar! 

Que doutor insensato c sandcu foi este que 
inventoucsta. heresia atolelmada e papalva 
de ·ctassificar como crime mill tar a recusa. 
de· se deixar innocular por uma limpha jen
nerip.na ou não importa. que outra.. Porque 
é que isto é crime militar 1 Isto é delic~o. é 
int'r_acção de lei que possa. se1• praticado p or 
militar, pqr torça. da. sua. funcçã.o ~ 

. Por que ra.zão,em vir tude de qae pbiloso
phia.juridica, de que princípios, é que estes 
doutores insanJiciad9s e estes microcepha.los 

·da j uristica. modGrna., nos ·dias que o pobre 
Brazil atravessa, que estes cretinos da nova 
legislação, em viptude do que cartilha do 
Padre Ignacio, de que philosophia de palito 
medico, em virt~do de q11e ~inha. da. cebenta 
de Climbra, em virtude de que r t\ciocioios 
incaserno.dos no Regulamento ·do Conde do 
.Lipe, ihventa.ra.ro ·estas a.lmota.cés da Sa.ude 
Publica, artigos de lei thera.tologicos, como 
_aquelles que pre ~endem coagir os otH.ciaa3 
·do exercito e da mario lia., que pretendem 
forçar generaes, almirantes, a. fazer alguma 
·cousa., desconhecendo-lhe3 o direito ao re· 
spaito e á attençãÓ de todos os legisladores 
de qualquer povo culto, ·equiparanJ.o-os a 
mercenurios reluzidos á faxina no quartel, 
ou raconduzindo-os á êpoca do direito feudal, 

. em que o pã.o só podia ser cosido, no forno 
. banal, isto é, no forno do senhor, em que 
fóra do suzarano não se podia exercer, sem 
sua intervenção, u'm gra.nde. numero de li· 
be~dades inherenies á extst~ncia individual e 
cll)mmuin. · 
. Como é que se póde pr&tendor desconhecer 

o perfeito pé de igualdade atn que estão col· 
loca.dos, pela Constituição, no mesmo nivol, 
oftlaiaea. do exercito, e da o.rmada.,a.d vogados, 
medleo.s, çngcnheiros, ln:vradores ou qUfll· 

··li uor ctdadios fardados ou não ;- aomo é que 
se pretende desconhecer esta situação, para. 
os desoivclJa.r, degradar; os fazer re\rvgra.· 

··dar á situação de despreziveis mercenarios, 
~nduzidos pelo cabresto, besta._de carga des
tinados a ír apodrecer nos palles do Ama· 
zonas. 

Pensam a.caso os inllen!o.tos, suppõem 
acaso os obsecados, que,debai.lo desta. farda.. 
não palpita mais nenhuin coração incen· 

· diado pelo verdadeiro amor a uma Repu· 

blica.. que não é esta vergonli'aira. 'ó:n;otéstos) 
que pol' ahi está. .a v.rrasta.r~se como um 
reptil nauseabundo, coleando. em torno das 
a.rcas do Thesouro, de lio~ua bifida, que só 
falla. a Hngua.gem do incondiciona.Usmo (não 
apoiados) de cu.uda. de ca.Scavel, que cho, 
oa.lha. a.pp_la.usos a.os poderosos do dia ! (Mo 
apoiados). 

E pensam que (l essa legião, reduzida ao 
seu numero, roas ir:redgctivel no zelo com 
que gua rda. o santo patrimonio. que das 
nossas melho1·es riquezas tra.dicciona.es ar· 
rancou, como uma gemma .. preciosa lapi
dada no dia. 15 de novembro, pensam os 
obsecados que ha entre esses algum ••. 

0 SR. PRESIDENTE- Eu peço a.o nobre 
Deputado que a.ttenda que está fallando pela 
ordem ha. meia. hora.. 

O SR. BA1UIOSA. LIMA-Assim é, Sr. Pre_· 
sidente; como ha muito tempo V. Ex . , a.pe
zar de interr ogado IJOI' mim nii-o disse si o 
Regimento é vivo ou mo1•to, eu estou fallando 
nos mesmos ter mos em que o fez o Deputado 
que desfechou o ultimo golpe no Regimento. 

0 SR. PRESIDENTE-Mas, V. Ex. está fal· 
lando já. ba meia. hora. 

0 Sa. B All.BOSA LmA - Sim, Sr . . Presi
deote, mas, já agora, esta historia dos 
contos das mil e uma noites teem sot•pre
sa.s, que em geral, ·deixam muito desapon
tados tolos quantos, temera.rios e desrome
dldos, pensam poder sahir de cel'ta.s ca.vel·
nas. onde se occultam os thesout•os de Ali · 
Babá., esquecidos do santo , da. senha., da 
palavra. miraculosa., capaz de fazer correr 
no l gonzos as portas eternas que descerram 
á vista dos visitantes os thesouros a.pete
oidos, esquaoidas do-ab1·e-te Sesamo, que se 
resume em toda a manifestação de respeito 
a lei. Desde a l ei interna, a tê a lei suprema 
a. Constituiçã.o, dentro da. qual nós vivemos a. 
vida. norma.!, tem-se aberto a. porta. para; a 
vida de arbitl'io, e o arbít rio de Pedro nio 
pOde absolutamente cercear o arbítrio ·de 
Paulo! · 

O trancamento da lei que nos l'egia, ras· 
ga.da. desemba.J·o.ça.damente pa.ra uma deter
mina.da. ma. no bra. pa.rtidaria, nos colloca. a 
todoa,discutindo unicamente sob o imperio da 
sua responsabilidade pessoal e sob o iucen· 
tivo de valor moral que podem ter os uoicos 
a.ppellos, que jâ agora. nosta hora. amiU'ga. 
para. os de~~tinos da. Republica., e vergonhosa 
pa.l'u bistoria do Pa.rla.mento Bra.zileiro,{rtao 
apoiados e ap11iados) unlcos a.ppellos, digo 
eu, que só se IJOdem fazér ao intimo da con· 
sciencia. Jimpida de cada collega., que a ella 
se recolha. na. sinceridade de seus habitos de 
republicano educado nesta. velha escola., e, 
mais a.lnda, ao conjuncto dos nossos contem-
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porancos quo nos hão de lêr, que nos hã.o de ra.do, e não pód.e ser inJu,zido a. desr3Spoita.r 
julgai'' a mim e a v. Ex.; que hão .da q uerel' a.lei,devando ftJ.ZOl' votar como se fez sempre. 
saber como foi que o R~gimento · f'oi mettido E não ha e,;émplo de uril caso uniao contra· 
na. gaveta, ·onde foi que V. Ex. pôde pro- rio através tlas pre3hlencias de Pauht Gú.hna
vido e previdente auscultar, cUniao, nesta l.'ães; (apoiados) não h3. exemplo, repito, de 
hora., de mé.dicii:la. politic.a, o coração desta. um ca.sti uniao contrario através da.s pre31si
cóllectivídado para-, por uma interpret~Ç.ã.o denci.:ts ex<"mplf1.res de Paula. Guima.rã.es ; 
que nós devemos· aos descemviros uo ultima. não lla. no~ic!a. de um precedente no córtor d,a. 
hora, sos conterupo1-a.neos de Claudio, que prcsideri.cla tcmp;)stuosa. de latbur ~ios; . 
a.arranc..·\J'am ao j 11s alienwn dos penetr~s não lla como invocar caso amilago, quanto 
poutíti.caes, vir com essa. hermeneutiaa.de sa- ma.!s idouUco, na pres1dencia. · circumspecta. 
cristia, com e9sa. exa.gese clerlca.l dizer-nos de Rosa Q Silva. ; não h1. caso· pa.relho· 
que o a.1t~ 80 da Constituição tambem foi es· nenhum que possa entestll.l'COII! essa ina.t1dH~ 
cripto aqui- para. dentro, quo V. Ex. pôde, monstruosidade 'de estylos parla.mantal'es que 
IJelo exame.ma.crosaopico,doutor de cra.neos- entrou de arromottida nesta recinto, desco
rasgar ·ha.bitos externos·de nume1·osos en- nhecend1 a obrigaoão inilludivel, ingophis
fermos, arregaçar a conjunctiva, auscultar ma.vel, que nunaa. Presidente a.lgum que 
o coração que p arece. qne palpitn. amme- honrou essa cadeira desconheceu, de vota.r 
neia.ndo tristes causas, declarar que ba. indi- em primeiro Jogar semp1•e, qua.esquel' que 
cio vehemente de commoção intest.i.oa. , e que fossem as ameaças de obskucção, 9uaesquer 
á. vista. disso é preciso sW!pender as garantias que fossem as ameaças de protellaçao, quaes
eonstituciona.es . . quer que foosem os perigos que se dizia. que 
· Lá fóra., na ausenciia. do·eongresso, o Pre- corria. essa famosa liberdo.de de uma. ~ribuna 
sidente da Republica, na eminanda. de qual- cujos eahos quasi nunca se ouvem, porque 
quer perturbação da 01•dem publica, a sim- quasi nunca é frequonta.da, dessa tribuna de 
pies prenuncio de uma. nuvem escura que lhe que outr'ora fa.Uaram tantas vozes .patrioti
surge,ao longe no horizonte, tem motivo ba.s- case a que raramente se chega hoje um 
ta.ute para., nos termos do art. 80 da Coustí- ou outro diswlpo., não houve exemplo de 
tuiçílo,.deci•etar o estado de sitio, suspí)nder Presidente; nã.o ha noticia de caso parecido 
a.s garantias constitucionaes, exigir o pussa- com este, em que se mandasse votar em 
porte, negar a. liberdade de locomoção, prim- primeiro logar .as emendas suppressivas e 
·der, desterrar, degredar. . essa.s tossem subtrahidas, fossem sonegadas, 

Aqui, a. nova hermeneutica., a. exaggese do fOlli!em surripiada.s e sendidas como se fossem · 
cY8 o•-' nlorre, a. doutrina do Alcorão, os ma.- leva.da.s criminosa.mente para a.cil.Sa. de a lgum 
homets que pullula.m, os éditos do ísla:inismo, receptador . ·habi tuado o. ~s~nder ~ furto de 
a violencia como arcrumento tudo isso veiu co usas alhe1as. (Protestos , "ao apoJados). . 
dizer a v. Ex., tudo"' isso fe~ v . . E . .x:. desaal'· !ergonna, pre~ede~tc _qu.~ ~os htt de.ab~ter, 
rillar dos trilhos em que,com sua. consciencia P?19.ue a. consa.U:lllCla. ,Juudrca, a rectrdão 
Juridica. de magistr•o.do, andou sempre, tudo cr':'ICa: a dignida.~e ~a.rla.montar pod.em co: 
ISSo fez saltar t~ra. doa gonzos em que gyram. ch.Illar' P?dem lnbt:roa.r, PJ~em flco.r a dor 
as porias eternas do templo, fazendo V. Ex . . ID!das, mas um dra . despertam e não ha. 
dooretar a suspensão de nossa -lei in\erna, adv~gado quo cttnon~ze. um. acto nefando 
novo instituto de estado de sitio parlamen· ~~~a ordem! a.cto CUJa modrta. br~7a.hdnde 
tar, vindo dizer com gra.nde !mudio da-· maio- fa.na. .tremer n.o seu. tu_mulo voneran<!_o os 
rcia. que brilllQ., em regra, peia. auseucia., da propr1~~ prooeros do reg1men em que n:w ~e 
uma maioria q_ue, pelo O.l't. 204 do defunto doscu~ua ~ co;ôn.! .mas ~m que se a~1~~~dia 
Regimento, nao pódc deixal' da vo~ar e vir ~ desrespe1t:u. o r o1, para. me!hor s~rvu ao 
aos nossos t1•abalhos assistir aos debates: r~teresse J?Ublle,o, ·de mn re~Im~n-,.que. nos 

tmha traz1do através de osarllaçoes malll ou 
Era um Regime11to anarchico, a.tolalmado, menos irregulares, entre- a libei•da.d.e .e o 

imbecil ; Regünento que acredita.va que el'a a.rbltrio, entre a prepotencia. e os erisina.
necess<trio, para. votar, a.~sistir a.o dobate, e mantos da: lei, até a esse ponto a.drniravol do 
V. Ex. sabe que, ha. polo menos 60 dos 1.22 horizonte político de onde nus pareceu des· 
que nii,o a.<J!istil•a.m ao dollJ,te, que não leram cortinar o regimen ·doliniti v o da. Ropublica., 
o regulamento o q11e ftca.m naturalmente .Pa.1•a. o qual no~ atiramos, moços, coo'(on
muito admirados de que e:datn.m artigos do eidos em uma. galopada heroica e homerlaa., a 
Regimento; Regimento, segundo o quo.! o suppor que entrava,mos ova.ntes, triumphaes 
juiz na Mdefra de presidente, juiz iliípar- ntt Ullanao.n dos nossos sonhos,quando .nos.ato· 
cial, e1'a o juiz que não é aquelle de quem lavamos em um bl'cjo iofeot0 (na·o apui:ados) 
se possa dizer que dorme, era o juiz que nãJ onde imperavam o &l'bitrio, a violencía., 
carece de estimulo, era. o julz que pl'eside a. prepotencia. nefanda e ve1•gonhosa. (NIIo· 
com alei nas mão.s, e não póde ser accesso- apoiado~.) 
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· · N::"ao se quer _mal!! ~ recurSo da. palavra, exercamos a liberda!.le da tl'ibuna, o.quclie~ 
:não le quer malll OUVI!' 81!1 dez OU doze j)a)a- direitoS CO.lca.dos aos pés e postergados - pelOS 
·"Vras. ditas em 4, 6, ou 8 minutos, mas ditas, r>roouncinmentos da. ma.iOl'ia. (Apoiados e nao 
. sempre por todos nest& Cása, em outras apoiados;) · · · · .. 
~:~íões ; ·nãO se ~tuer ouvir palavras ten- Nem supponba. a Babía. que voltará ~t 
aeptes a desperta.r os bons !'entimcntos nos fazer meooao predilccia do que haja. de ha· 

· :Coi'açõ::s dos que goveruam, palã.vras :desti- bita.r o ()Spirlto peregrino do. José Bontracio, 
>nadas a poda.t· a. mancenílh& que nos ha de escolhido pelo velho raducto da.s liberdades 
i envenenar · as fonte~ da propl'ia Republica, brazileiras para. vir representai-as neste rc

._ ,pa.lavras destinadas a. domesticar a alimaria cinto, qo:tndo de3terra.do pelo despotismo do 
apocalyptica (prot~&tos, 11ão apoiados) que vae Pl'imeiro Bra.gailça.. Não creio que osae . es

. :por abi esperinhar o melhor ilas noss&s libor- pirito ~t:egrino voltará. a. incutir-lhe 3.q~elle 
da.des. domesticas_ e civic~. (N<ío cpciiados ardor ClVlCO de·que elle ha. de.carecer talvez 

· e apoiados . ) . amanhã. , - · · . 
. · Cerrae ouvidos~ dobrae a. finados DO sino E si o incutir, o grande patriota. da. Ro· 

. , ,grande da Cathe<lral tão cara aos sectarios publica. proclamada. ~o nosso Brazil · sol.J a 
·da. non, doutrina, dobrae a finados pelas fOrmn..d~ um regimen a_ppa.rentemente.'dy
libel•dade>~ parlamentares ; mandae que do· mnasi.i.co, mas,. melhor mcontestavelmente 
brem todos os sinos a defunjos por ·essa que do que & mystitieaçã.o em que o>tamõs 'vi
se finou no miseravel ensaio ra.chiiico do vendo, não ereto que nossa. oceasião elle 

..exercício das llberdadP.s políticas ! (st.fs· possa faHar ao espirlto publico com tamanha 

.st~rro.) sil1ceridade,com tanta felicidade e com tanto 
· Entilerae-vos e deixae·vos. a gosar a som- ardor communi_catlvo que as outras ba.nc~das 

bra. · tão grata. a tanta. gente, projcctada. se enfilerem .. St cada. uma. ficar desmandibu
. pelos beira.es das senzalas, onde imperam os Inda., desa.rtl_culada a clamar no deserto, 
'feitores, (protesto• ft40 apoiados); deirae.vos q11em arregrmenta.rá, quem coordenará, 
ento:rpecer; não vos lembreis de despertar, quePl. tocará a reunir, _,quem C?Onvocar4, 

·.nio cuideis de poder tor assomos que corre- quem fa.rá com que so.reunam a.qu1 140 Dapu 
- .·&pondam a.os movim()ntos da vossa. indi- tados em uma; qua.drn. em que raras vezes se 

·gnação ciyica, quando, um dia, represen- l'8UI~em 60 Ou 80 Y Nesta qu&:dra. em que. até 
tantes da terra dos altivos ottonis e . Bel'· escr1ptorios de advocacia. tl.ca.m de~ertos aité 

:nardo de Vasconcellos, quizerdes protestar 3 horas da tarde, em que eonsultor1os ftca;m 
. quizerdes vos arregimentar contra. qun.lque; aba;Dd~nados até 3 horas da tarde, em que 
.questão fechada, medida governamental que mutto JOrnal em que se escreve para ga.nlia.r 
prejudique os vossos uteresses agrícolas ou tioa_a.ba.nd.onado até 3 ~orll.s da tar~c t .. 
pastoris, que cerceie tudo quanto é liber- ~ao c~eio que nada d1sso se faça, s~nã.o sob 
-dado indlspensavel ao desdobramento das o 1mper1o daquella força que a.rregunenta.: 
vossas riquezas naturaos, ou seja por inter- a 1llan~~ da fortuna, o_ egoism~ S<Mlia.do, ·o 
vençã.o inaol~nte de um diplomata quo tenha. iocondlctona.lismo que n~ ~m llmites, ver-

.. atrâa de 111 dual duzías do ca.nhões e certo gonha. etorn.&da: Uepubllc~. (Protestos vel~e
·numero · de oourooados, ou seja. por um tnontes, nc!'o apo&aàos; ap01ados.) 
· tl•ilte o caprichoso equivoco de :republ!ca 1 FaQa. V. Ex. o quo entender; submetta a. 
. Não penseis que a. espinha. dorul se vos votos a. emenda. que qulzar. Para. mim póde 
·endireite, rija e capaz de corresponder a haver o ajuntamento que quizerem com o 

. todas a.s energias dos vossos protestos, repra- nome que entendere~ . . ·. ·· 
senta~ies da~rra. de Silva.· Jardim, já -por Camn.ra..sem R~gu~ento não~ ma!s Ca: 

· ·dema1s esquemdo demagogo -que andou por m.ara..(M~uto bem, mu•to bem. Nao apo,ados , 
:ahi. a. preg!l'r ' uma. ro~ubiico. .de cujos pri· p1 ot,estos , soe~m os tym,panos.) . . 
metros vagtdos elle tão depreSila. morreu · E a.nnunciada a. votaçoão das emendassob 
-envergonhado. · na. 19 a. 85 • 
. · Não p~nsais que essa. a.nchylosa governa
mental se possa fazer e que a columna. ver

-tebral se possa manter rigidn, quando hou· 
O Sr. GerJDano Hasslocher 

(pela ordem) (') -Sr. ·Presidente, o nob~e 
Deputado, &o terminar, pediu veridcn.ção da 
votação~ 

verdes de protestat• contra a incursão do 
llOder central a. mio a.rma.da. no helio Estado 
l.o Rio de Janeil·o. ' · VA.1uos Sns. DEPUTADos - Não, Senhor 
· .· Protesto de que ~ O protesto da "a.llancia. 
de areias monn.siticas para desconhecer O SR. GERMANo HA.BSLOCHEn. -Sr. Pro-
·aq~ellc direito que s. Ex . reputara tão in· s!dente, pedi · a palavra. pa.ra. dous fins. 
·evliaYel pertencentil d. autonomia. do Rio de --
Janeiro, como pertenco a nós outros que \) Ed'O di,•u~·~o Híi.~ roi ,.o,·i•lo r olo orP.dor. 
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.. ·Em primeiro loga.r, para salienta.1• que, 
·quando, n<l tumulto da..vota.ção quo ha. .pouco 
tev.J loga.r, pedi a palavra. pel<1. ordem, 
eoujunclta.mente com outros collega.s, não 
houve meio de V. Ex. a.ttender a. tal ped.ido, 
allegando quo nada .hwia. em discussão e 
~ue a indica.çã.o do S1•. Deputado Mello 
Ma.t~s independia. de debate. Iosistia.mos; 
entretanto, dizendo a v. Ex. que.queriamos 
usa.1.• da. pala. vra pela ordem ; ma.s nã.o fomo& 
attendidos. 
·. ora., eu queria. a. pllavra. pala orJ.em na.

. q Udlle momento, ~~o fim de solicita. r de V. Ex 
que consultasse. a. Casa. sobro si concedia. 
votação nominal pa.l'a. a indica.ç_ão. 

0 Sn.. PRESIDENTE - VV. Exs. pelia.m a 
Pa.l!Vl>a pelá ordem, antes da. votação, e, 

. então. .. · · · 
o Sa.. GERMANO HASSLOCRER. - Pedimos a. 

palavra antes da. votação; está. claro ••• 

Estou apenas . historiando oa factos e V. Ex • 
dirá. om que o histor.ico se .afasta. da. ver-
dade. · . 
. Quando V. Ex .• no,.moió do tumulto, aban
donou a SU \ C<tdelra., de . UOVO pedim~S a 
pa.Ia.vra. pela. ordem. V. E:c., retOmando 
momento-ª depois a. cadeira,. .. recomeçou os 
trabalhos, d(\ndo em primeiro · Ioga r a. · pala
vra. a.o Sr. Bl.t'bJ~n. Lima., que se cansctvou 
na tribunll. a.pproxlm\\da.m~nte uma hora. •.. ·· 
Cab~-me a.got•a. u~o.r da. . p:J.l~vra, quo 

havia psdido pela or~am, a.fim de solicitàr a. 
verificação · da votação, na. fórma. do Regi
mento. 
u~x Sa. DEPUTADO- Na. fórma. do Regi

mento, não. Já. fallou um orador pala ordem, 
e não foi requerida. a ve1•lllcàçã.o. · 

0 SR.· PRESIDEN't'E-0 resultado 9.a votação 
foi aonunciado e não houve i'e<:hmação al
guma.. (lllt~itq bem.) 

9 .SR. BRICIO FILllo-Então, lJa.via.mos de 0 SR. GERMA!IlO HASSLOCUER.- Pordão; eu 
pedir a. votacão· no~ina.l depois da vota.çãor _! solicito a benevolencia e a attenção de V.Ex.; 
· 0 SR. 0ERlllANO HASSLOCHER·- Sr. Pl'OSi· 
dente, posso invocar ó testemunho de varios 
membros da maioria ; e, si não dispuzeiiS6 
deste testemunho, invooaria a; recordação 
das palavras que a~ui proferi ha dia.s,qnando 
disse que estaria. de accordo em que a maioria 
da camat•a votasse uma medida. de vlolencla 
como essa que se votou, mas qu~ o fizesse 
nominalmente, p8.1'a quo o precedEm te ficasse 
arcllivado na nossa. vida parlamenta.t• e pu. 
de~ a. todo o tempo ser invocada a respon· 
sablltdade de cada um dos Srs. Deputrulos 
qtie pot• tal fórma. sacrlfl.c11ssem o Regl· 
mento. . . · . 
· Pedi a palavra, insi3ti po1; val'iat vezes 

a.fim de que V. Ex., Sr; Presidente, me dessa 
a pa.la.Vl'lt pela. ordem para requerer votação 
nominal. . 

V. Ex. ha. de me permittir que eu diga que 
confto extraordina.ria.ment.e no seu alto cri
teria e n~ suo. justiça. 

A votação póde ser verificada sempre que 
um Deput:.\do o peça., an\es de se passar á. 
vo~o seguinte. · 

Depois da votação, cuja. verlftcaçã.o peço, 
não 9& inloiou nenhuma. outra~ · 

01•a, S1·. Presidente, V. Ex . que é um 
espirito cultivado pelo estudo da scienoia do 
di1·eito ha. de comprehander qàe, si se 
pudesse evitar por essa. fórma a verifioaçã.o 
sompre que terminasse qualquer votação, 
um Deputado que tivesse interesse em quo 
ella. não fosse verUica.da., poderia., levantando 
queatão de ordem, conservando-se 15 · ou 20 
minutos na tribuna., allega.r depois que a. 
verlftca.çã.o da. votação se tornava impossível 
pela interposição de um disourilo de o1•dem 
entre a mesma votação e o pedido de veri
ficação. 

0 S&, PRESIDENTE- Os nobre$ Daputados 
pediam a palavra · para discutil• o requét·!
menio. Não se fez vo~ção alguma., a sessão . foi 

O SR. GER~IANO HA.ssLoCHER- Nã.o ; eu suspensa quando V. Ex. annunclou o resul
dizia simplesmente : c Peço a piLlavra. pela tado da votaçã.o ••. 
Ol'dem :. • , • 0· S nr 

O S · R.. n ENCESLA.U BRAZ - Já Se pa.S30U 
n.. BRicro .FILIIO- E tambem cu. mais de uma hora.. 

0 Sn.. GERMANO HASSLOCHEB.-••• e V,Ex. 
não u.ttcndia, quando era natural que eu.. O SR. GERM~No 1_!'\ssLOCHER-• . ' .a.ba_ndo
pediodo a. pa.lavt•a pela. ordem, o. tlzesse para danando a c~en·a.,. m,errompeu a s~ssao;.e 
suscitar questão de ordem, · vol~a.ndo pata. aqu1 só a.gorn. me f~1 da.~o 

Agora, 0 outt•o ponto. pedn• a.. ;pa.lav1•a. po.1•a. 1'equere1• verttlca.ça.o 
v. Ex., a. pena, foi votl.da. a.1ndica.cão do da. vota:oa.o, antes que t~a.nseorresse out~& 

Sr. Deputado. Mello Mo.ttos. abandonou a. vo~o qualquer, ~ uou~o em que ftoru-1a. 
.cadeh•a, suspendendo a 1163são. preJudicada a vota:çn.o a.ntertC?r. . . 

' • . · . . V. Ex., 81·~ P1•estdente, rep1t0, ê UmJUl'lS· 
O Sa. Pn.EnDENTE-DepOls do t\lmulto. consulto habttuado a amar a justiça., a. defen-
o. sa. GERMANO HA.SSLOCHB:R.- Bem; nós del.;a; por isso, agora. submetto exclusiva

.pedunos de novo a palavra. pola ordem. mente ao oritet·io .e justiça de v. Ex. o 
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meu pedido, certo de q us V. Ex. l'esolverá Tendo achado que a , dispo.gição do .art. 79· 
como ,deva. e entenda.. . do -Regimento não era boa, visto que exigia 

apenas a-presença de um sexto de Deputados
O Eh· • . D1 .. icio ·Filho--Peço n. pa- para. a abtwtura. dn. sessãtJ, entendi que el'a 

lavra pel:}, ordem~ preciso alterar essa disposição. 
Como procedi'? TumuHuariamente, fóra dn. 

O · S.r. Prcslctcn·te-Tem a. pala~ leH Procedi como fez o nobre Deputado pelo 
Di:stricto Federal? -vra. 

O SR. GERl'tiANO I-L-\.SSLOCHER-V Ex. não 
procede <1. . verificação? 

o. SR. P.a.ESIDENTE____.::Como o. nobre Depu
tado pediu a palavra pela ordem, concedo
lh'a, embora interrompemlo a votação. 

·o Sr. B.ricio Filho (pela ordem) 
-Sr. Presid~nte, eu pedi a palavra pela 
ordemjustamente para actuar ... 

Q SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. perde O 
seu tempo. 

0 SR. BRICIO FILHO-,., no mesmo sentido 
do Deputado que me precedeu na tribuna.. 

Nada temos que a supposta votação se 
tenha passado ha algum · tempo. · O Regi
mento permitte que antes de iniciada avo
tação de uma outra. emenda, artigo ou dis· 
posição seja requerida a verificação da vota
çã,o unnunciada como effectua.da. 

Nada temos, Sr. Presidente, ·que j~ tenha 
decorrido algum tem-po ; uma hora. que fosse, 
duas. t1·~s, assisti-nos ainda o direito de _re
querer. 

Si a agitação levantada no recinto, após a 
declaracãõ de um resultado qua.lqueP devo· 
ta.çã.o, fusse tal que impedisse que os tra.ba
lhos•pa.rlamentares pudes~em proseguir hoje, 
amanhã. ao continuar o trCLbalho da votação, 
a.ntes que passassemos á delibJração sobre 
qualquer outra emenda, a.inda ast:~ím havia 
opportunidade para o requerimento que foi 
formulado pelo Denutado que me precedeu 
na t1'ihuna. .. 

E' verdade, Sr. Presidente, que as nOI·mas 
agora · são outras. Aca.bn.mos de a;ssistil• a 
um triste caso. 

E V. Ex., com a .maior franqueza, disse 
que a .vota1;ão tinha revogado o Regimento. 

Então não temos mals de pé a lei quo re
gula oa nossos trabalhos internos. 

Este Regimento, Sl', Presidente, votado 
ainda lia pouco e recebidv com g.randes elo
gios, visto que tinha sido calcado em molàes 
liberaes, acaba de ser alterado, acaba de SQr 
modificado, acaba de ser revogado. 

Mas de ·que maneira, Sr. Presidente, por 
que modo~ . . 

De . accordo com as formatidadoa exigidas 
por esta p1•opria lei para a reforma Regi
mental~ 

Não, Sr. Presidente. 
Vejam que ditferença.l 

-.. Não. Apresentei uma -ind-icação na. hora 
conveniente, isto é, na llora. do expediente,. 
indicação que foi lida c-e11viada á Commissão 
de Policia, que sobre a mesma emittiu pa
recer.. Esse parecer foi incluído em ordem. 
do dia e só depois de um amplo debate a 
Camara, por 59 votos contra 55, approvou a 
indicação. E, em virtude desta deliberação 
da Camara, alterou-se o art. 79 do Regi
mento, de modo que agora · é necessa.ria, a 
presença de 53 Srs. Deputados para que os 
trabalhos legislativos possam ser iniciados. 

Entretanto, pergunto : foi por essa fór~ 
ma que se imprimiu a reforma no nosso 
Regimento, quanto á parte que se refere á 
votação · dos projectos e suas · respectivas 
emendas~ Certamente que não. A alteração 
do artigo regimental foi feita tumultuaria
mente, iliegalrnente, com infracção positiva 
daquillo que um dia · se chamou nesta Casa
Regimento Inte1•no. 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDO-Em nome 
do qual V. Ex. está fal!ando. (Ela outros 
oparfes.) 

0 SR. BRICIO FILHO----, Affi.t•mou-se que OS 
que combatem o projecto e que no cáso ver· 
tente constituem a minoria estavam fóra da 
lei. Est~vam fóra da lei porque ~ 

Porque pediam a palavrc~ no momento da 
votação para encaminhar a m~sma votação. 

03 que combatem o projecto e teom esse 
procedimento, censurado· pelos collegas, es
tariam fóra da lei si não houvesse dispo· 
sição que amparasse a sua attitude, c1ue am
parasse a sua presença na tribuna. 

Mas, temos um dispositivo claro que não 
se presta. a interpretação duvidosa. 

Diz o art. 208 do Regimento: . 
«Por occasião de votar poderá. ser conce

dida a palavrr,. pela ordem, pat•n.- breves es
clarecimentos, simplesmente no sentido de 
encaminhar a votação, não podendo · se1• 
novamente discutida a materia nem permit
tidaslongas explicações.» 

Estou justificando o nosso procedimento. 
(Apm·tes.) 

Depois quo o iUustre Depuhdo pelo Dis· 
tr·icto Federal fallou do modo por que se 
pronunciou, fazendo aquella proposta. sém 
base no Regimento, chegámos a esta situação 
anarchica.. · 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-Tomo nota 
do incidente: pedi a verificação da. votação e 
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esta não se fez até agora, porque o Sr. i3ricio isso permíttia. • .. A unica. cou)a qu.e se po
está fallando, está fazendo um discurso entre .deria. a.llegar era. que, .. usando desse direito, 
o meu . pedido e a :votação. .(Ha ouh·os tinhamos ultrapassado os limites traçados 
apa1·tes. ) pelo Regimento. 

0 SR . BRICIO FrLim- 0 art . . 208 do Regi~ 
mento diz. (Lê.) -

'«Por óccasião, etc.» 
Ora, Sr. Presidente, não fui em virtude 

deste artigo regimental que nos levantámos 
para. encaminhar_ a votação em todas aquellas 
occasiões em que assomamos á . tribuna~ 
Foi, logo nós estavamos dentro do Regi
mento. 

E' uma . hy:pothese que eu admitto apenas 
para argumentar; m.'l.s, admittindo que isto 
assim fosse .. . ~ 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-E foi a ren.li· 
dade. 

0 SR. BRICIO FILIIO-. :-. que esta fosse a. 
a realidade- do caso, conforme diz · em a par· 
te o meu-illustrado all!igo e digno compa
nheiro de bancad.a., a quem sempre considero 
e acato, admittindo mesmo isto, Sr. Presi- _ 
dente,. a nossa. àttitude só podia ser consideUM Sa. DEPL!TADo -·Não apoiado-.-

0 SR. BRICIO FILHO- PodBl'-se-hia 
que nos excedíamos muito ~ .. · ' _ 

dizer. ·rada um abuso-mirim, um abuso. inicrosco-

O SR. GERMANO HASSLOCHER - Fóra dó 
Regimento está agora o nobre Deputado, e a 
Mesa consente nesse discurso, depois do meu 
pedido de verificaÇão. 

.. pJco ao -lado da monstruosidade representada 
pela proposta. do nobre Deputado pelo Distri-
cto Federal, o St•. Mello Mattos. Nós tinha· 
mos para. vir á tribuna o art. 208 do Regi
mento que parmitte encaminhar a votação, 
ao passo que S. Ex. não apresenta um só 

. 0 SR. BRICIO FILHO- • , .que fallavamos 
mais tempo do . que o permittido pala. lei, 
mais t~:>mpo do que aquelle qua os Sr3. Depu
tados entençl.atn qu~ deve ser consumido no 
encaminha.mento (apartes); mas, si isto era 
assim, o que havia a fazer era o Sr; . Presi
dente, tocla. vez que visse que no3 esta vamos 
alongando, reclamar attencão~ : 

O SR. EsTACio Con.mRA ~ Mais do que 
isto, era chamar á ordem e cassar a pa
lavra. 

O SR. BRrczo FILHO ..,.... Isto fez S. Ex. 
muitas ·vezes, chamou-nos á ordem, e o que 
fazíamos, então, · era. restringir as nossas 
considerações. (Não apoiados~ opartes.) 

O SR. GE~MANO I-IÂsSLOCHER- .Votos. 
0 SR. BRIOIO FILHO - Isto fazíamos em 

todas as occasiões, em todos os momentos. 
. (Apartes.) Hoje . me.3mo, Sr. Presidente, as 
notas tacbygraphicas ahi estão e conv;ido 
cada um dos nobres Deputados a ler os nossos 
discurdos pronunciados com o intuito de en
caminhar a votação. 

Leiam pausada e t~anquillamente, demo
rando muito entre uma palavra e outra, e 
vejam si, cada um delles leva mais de cinco 
minutos a ser lido. 

De modo que não colhe -a declaracão de 
que estayamos fóra do Regimento, fóra da 
ordem, quando nos pronuncia vamos- da tri
buna. 

Vamos, po1•ém, admittír, so para argu
mentar que, esta vamos abusando quando, da. 
tribuna, encaminha vamos a votação. 

Pergunto: tínhamos ou não o direito de 
vir á tribuna para encaminhar a. votação ? 
Tínhamos, porque a disposição regimental 

Vol. V 

artigo do Regimento em sua defesa. · · 
Sr. Presidente, si nós fomos violentos, o 

que contegtamos, si transgredimos a lei, a 
attitude qu 3 aca.ba da ter a. maior la, dea.nte 
da proposta. Mello Ma.ttos, nos absolveria de 
toda. e qualquer falta . 

Depoi::;, Sr. Presilente, vej <:~o V. Elt. e veja 
a Ca.mara. a situa.cão em que a proposta. d·J 
Sl'. Mello Mattos deixou, Sr. Presidente, 
V. Ex:. co !locado: jurista, homem da lei, 
V. Ex. do alto dessa. cadeira, em DI) me 
da mesma. lei, no momento de ~e iniciar a 
votação, deala.rou que ia p1•ocedor á votação 
dos artigos, s1l voas emendas, desde que não 
apparecessem reclamações em contrario. 

Reclamações, Sr. Presidente, não se fize
ram, não houve protestos. Muita. gonte que 
votou os tres ar~igos ueu o voto favora.vel, 
certa de que, a.o ser vohdélo cada uma. das 
emendas, 'teria a faculdade de se pronunciar 
sobre cada. uma dellas, conforme entendesse 
e cunforme a consciencia o aconselhasse. 
V. Ex. fez esila promessa e e3tá. no Diario 
do Congresso a declaração solemne feita do 
alto da cadeira presidoncial. Não hoave 
reclamações; não . houve protestos. 
- 0 SR. BARBOSA Ln.:rA. -Foi um conto do 
vigario. 

0 SR. PRESIDENTE.- (com força) Esta pre
sidencia é incapaz tle íazer contos do vi_gario. 
(Apoiados geraes.) 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO-EU não faoo. 
VozEs-Tu.mbem, nós. (Continuam os apat-

tes ca&orosos). 
0 SR. BRICIO FILHO- NOSSO m~mento, 

Sr. Presidente, ninguem protestou ; nesse 
i i 
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momento uão SJ disse: ·as emendas ·vão ser 
vo~aut\S em globo~· E não.se ~isse nesse IJlO
rnento p:>rque não so pod1a dtZQr então, como 
nã!) se póde dizer hoje. 

Pois bem: a votação l01Cla-se, ninguem 
se pronuncia. por esse procoJso 1le votação 
om globo; foi votada. ca..ta. emenla sepa~ 
radamente. . 

Agora om meio, quando já. estamos na 
l9•J, quantlo .jUaiciámos o trabalho da vo
t:tçã.o por um processo de _accor:lo com o 
1:1eguido todos os dias, de rl~pento, inopina
ii;l.m-~nte, assoma á tribuna o nohre repre
:sent;:tntc do Districto Federalo i<tz -a pro
l·~>sta. anti-regimental. V. Ex., guarda do 
lh~gimento, em vez de declarar que esto re
qli.erimento não poderia ser acceito, em vez 
de dizer qno era. contrario ao Regimento, em 
vez de assim proceder, V. Ex:. submetteu a 
pl'oposta á consideração da Casa. 

Desde que oll~t infdngia o Regimento, não 
podia ser acceita .• 

Deixo lavrado o mon pt•otesto. (AJJoiados. 
Ntto apoiados. · Apa1·tes.) 

(O S1·. Oli'!leü·a Figuei1·edo,f0 Vice-Presiden· 
te, deii!Ja a cadeira da presidencia, · que passa 
a ser occupada p~lo 81·. JuUo de J[ello, 2° 
Vice-Presidente.) 

O Sr. Oliveira Figueiredo
Peco a pala v1•a. pela ordem. 

O Sa•. -ur encesláo D1.•az-Peco 
a pa.la vra pela ordem. _ 

O Sa-. Presidente - De accJrdo 
com o quo lleclaron o meu antecessor, vou 
p1•occder ú. veriflcaQio da. votação, depois do 
que darei a. pa.la v r do pola. ordem ao Sr. Oli
veira Figueiredo. 

PeQü aos S1•a. Doputa.!os que occupem os 
seu 3 Jogares. (Pausa. ) 

Attenção! Von submetter de novo a votos 
o requerimento do St•. ·Mello Mattos nó senti
do de ser feita em globo a votação das emen·. 
elas apresentadn.s ao n.1•t. 2o do proj!~cto, da. 
mesma fórma qne a <hs apresentadas ao 
art. 3°. , 

Os Srs. que approvarem o requerimento 
do Sr. Mello Mattos qucir~~m se levantar, 
consel'Va.ndo~so do pú. (Pausa.) 

Votaram a íitvor do requerimento 91 
Srs. Deputados, sondo 45 á direita e 4::r á es
<luerda. 

Queiram·sentar-se os sanhoros que votaram 
a favor do requerimanto, levanta.ndo-se os 
que votaram contra.. (Pm,sa.) 

Votaram c.')ntra o ro1ucrim'2nto 20 Srd. 
deputa.dos ••• 

VozES-Oh! 

0 SR. PRESIDENTE-••• sendo 12 á dil•eit& 
e 8 á. esquerda. · 

O requerimont•l foi approvado por 91 vo
tos cont1•a. 20. 

E declaro que a verificação foi eff~ctua.Ja. 
perfeitamente pelos St•s. Secretarios, que 
são incapazes de orl'<l.l' pi'oposihlmente na 
contagem. (ili~dto bem, ; 1nuito bem.) 

"rem a. palavra p3la ordem o Sr. Oliveh•a 
Figueiredo. 

·O Sr. 011"'\-·eira. Figueiredo(') 
- Sr. Presidente, pedi a pa.lav1•a afim de 
justitica.r a minlla con:lucta de aindn. ha 
pouco, na presldencia da C amara ... 

UM Sa. DEPUTADO- V. Ex. não precisa 
.disto. (llf~titos apoiados ; 1lUtito bem.) 

0 SR . . OLIVEIRA FIGUEIREDO - • , • e para 
deetara1• que, depois dos conceitos severos 
com quo me acaba de fulminar o nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, não posso 
continuar a presidir os trabllhos da Camar-.:t. 
( VelLerncntes protestos. ) 

0 Sa, vVENCESLAO BRAZ-V .Ex. continúa 
a merecer absoluta. confiança da Camara. 
(J.lfuito bem; apoiados gm·aes.) 

o· SR. FRANCISCO VEIGA- Mais do que 
isto : merece a de todo o paiz, que protesta 
contra a.s injustiças atiradas sobre um dos 
seus melhores servido1•es. (Muitos apoiados.) 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO- Agradeço 
muito ad manífestaçõos de meus amigos, 
mas acho que a Camara luc1•a em conceder· 
me a dispensa.. (Protestos ; ntlo .apoiados. ) 

81•. Presidente, deslle quo estou dirigindo 
os tt•<tba.lhos desta Camara, seguindo os ex· 
amplos que nos deixou o nosso P1•esidento 
eifl~ctivo, Dr. Pa.ula Guimarães, .. 

O Sa. BAitDOSA Lll\IA. - Não apoia.t\o. 

• M_uiTOS SRS, DEPUTADOS- Apoiado, apoia
dlSSlmo. 

U!ll Sn. DEPUTADO- Está. tendo até mais 
tohwancia. (Apoiados.) · 

0 SR. BARBOSA LIMA - Não apoiado. 
0 SR, ÜLIVEIRA FIGUEIREDO- Peço ao 

distincto Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
quo, ao menus me respeite o direito de de
fezl : S. Ex. é um espírito tão alevantado 
que não pó de s'3r contrario a esse direito. 
(MHito bem.) 

Sr: Pl'~sido~te. dizia. eu que, desle que as
suml a dn•ec~ao dos traba.lbos desta Casa, tiYo 
invariavelmente por no1•ma sujeitar todas 
as <leliboraçõcs que tom~va, á decisão da. 

(•) Este di~cur~o x:ão foi reyi~;\o rolo orndor. 
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Cama1•a; sempre que este recurso era in· em um artigo expresso do Regimento com 
voca.d<J. relacão.ãs questões de ordem. 

o SR. PAULA RAr.ros _ Recurso ~nti-regi- Ora, si em certos casos, em t,ma questão 
mental, porque 0 Regimento dú. direito ao de ordem, o Regimento manda coils~~ta.r a 
Presidente de resolver todas as questões de Casa., é para. que prevaleça a · .dec1sa.o da 

Camara. 
ordem. _ O que fiz então na queslão que hnta ce-

0 Sa. OLIVEIRA FIGUEII.t.EDO- O que não leuma está levantando 1 Declarei ao nobre 
impede de poder o P1•esidente recorrer para Deputado que, em minl1a opinião, a sui 
a .camarà. (Apoiados.) proposta não se coadunava. com o Regimento 

o SR. ANGELO NETo_ E' um actode gen- mas, entretanto, S. Ex. tinha. o recurso de 
. ttleza. da. Mesa.. appella.r para a. Camara, o que foi por s. Ex. 

·0 Sa. . OLIVEIRA FIGUEIREDO -Assim pro
cedendo, Sr . . Presidente, desde logo, no 
começo da votação destas emendas, consul
tei nosso dlstincto collega, Sr. Dt•. Bricio 
Filho, si queria l'ecorrer da minha. decisão 
para a . Camara, mas S. Ex. negoll,::se a ac
eeita.r este recurso e então prevu.loceu a 
minha decisão. 

Po::,teriormente," suscitou-su uma questão 
que muito lamento, entre mim e o Sr. 
Deputado Germano Hasslocher, a quem peco 
desculpa ..• 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Absoluta
mente V. Ex. foi muito correcto, appel
lando pM•a a Camara, que sancciouou logo o 
seu procedimento. (Apoiados; muito bem.) 

UM SR. DEPUTADo-Como aco,ba de fazer 
agora. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Mas, dizia. 
eu, Sr. Pl'esidente, no triste incidente, que 
deploro, havido entre mim e o nobre Depu
~tado : o1fereci immedíatamente o recurso a. 
:S. Ex. de recol'l'er para a. Camara. 

S. Ex. o.cceitou e eu consultei a Cama1•a, 
·que app1•ovou o meu p1•ocedimento. 

O Sa. GERllrANo HAsgLOOHEn.-Dosa.ppn.
receu o Presidente para. flc8.l' u. Cama.ra. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Digo iato 
pura provar que sempre procodi assim, c 
porque acho que o Pt•esidente da Camara 
não devo resolver questões de ordem discri
cionaria.men te. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-V. Ex. pro• 
·cedeu muito bem o eu continúo a ter por 
V. Ex. a consideração que merece como um 
dos mais respeitavois membros desta. Casa. 
{Apoiados ge1·al}s; muito bem.) 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDo-Agradeço 
.com desvanecimento. 

Assim procedi, Sr. Presidente, primeiro 
porque acredito que não deve haver poder 
.discrlcionaz•io no nosso regimen e que as 
ma.iorías não devem ftca.r sujeitas ás inter
pretações do seu presidente; e em segundo 
loga1.• porque acllo quo i!!lto e1tá. consi~nado 

accoito. · -
O ndo a minha culpa. ~ (Apoiados ge)·aes.) 
Em que desmereci do bom conceito que, 

até ha pouco tinha insplrado a.o nobr6 Depu
tado1 Em que offendi as tradições desta. Casa, 
sustentadas tão brilhantemente, por }>aula. 
Guimarães, Arthur Rios e Rosa. e Silva.~ 

0 Sn.. ABDON BAPTISTA- E continuada 
brilhantemente por V . ·_ Ex. (Apoiados geraes,) 

u~{ SR. DEPUTADO-E o Sr. Vaz de Mollo. 

0 SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDo-Referi-me 
áquoUes t1•es, porque fo1•am os citados pelo 
nobre Deputado. · 

Em que desrespeitei estas tradições, sub
mettendo á. decisão da Cama.ra esta. pro
posta.1 

VozEs-V. Ex. contimb. honrai-a. (Apoia
dos ge)·aes ; muito bem.) 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Parece-me 
que nã.o podia. tor outro procedimento. 
(Apoiados geraos.) 

Entretanto, sinto-me sem a nccessarla. to1•ça 
moral pa.ra. oonttnua1• a presidir a Ca.mara, 
(p1·otestos; neTo apoiados) e insisto no meu 
pedido de demissão. 

Os ... 'WeJ.'l.Oef!llnu D:r.•àz (pela 
crclem)-Logo depois das pala.v1•as pronun
ciadas pelo illus~re rel.n•esentante de Per
nambuco, eu havia. pedido a palavra para. 
pl'otestar contra as accusações injustissi.mas 
feitas ao nossa illust1•e e digno collega que 
acaba de presidh• a sessão, o conselheiro Oli
veira Figueiredo. 

Pedi n. palavra para deolara.r á Camat•a. e 
ao pa.iz quo a maiorià desta. Cas:t não é 
solida1•ia com essas accusacões injustissimas, 
feitas ao passado e ao presente do illustre 
collega. (Apoiados.) . 

Quem tem acompanhado a. histc..ria poli
tica do-nosso paiz sabe perCeita.monto bem 
que ella tem honrado as tradicões dos vultos 
gloriosos que levant1u•am bem alto o nome 
tluminonse. (.Muito bem,) 

s. Ex. tem sido um continuador das tra·, 
dições dl nobre terra tiuminense (aJJOlados) 
pelo seu passado brilhante, pela extremada. 
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cor!'ecçãocom quedem agido em toda a· sua Continuando a votação nominal,re~ponde-tn 
vida; quer• pa1•ticular, quer publica. ainda neto os Srs. Malaquia<.~ Gonçalves, Cor-

Na'presidencia da Gamara tem sido uni nelioda Fonseca, Estacio Coimbra;, Pedro 
digno continuador de sens antecessores, Pernambuco, Elpidio Figtieiredo; Angelo 
tem bohrad9 o alto posto que occup:t. . Neto; Eusebio de Andrade, Arroxellas Gal

Vot'o, portárito; contra a renuncia, · o collo- vão, Roúrigues Doria, Joviniano do Carva-
can_do a· quostãü no terreno da justiça;- o da lho, Oliveira Valladão. Domingos Ouima

. _ coiifianÇapoliti~>a. ,requeirovotaçlio nominaL rães, Neiva, Castro Rebello, Felix Gaspar·, 
(lfittito beín; muito bem.) EugcnioTvurinbo; Garcia Pires, Satyi'o Dias,. 

Alves Barbosa, Eduardo Ramos, Paranhos . 
O Sr. Presidente - Vae se pro- :Montenegro, Bcrria.rdo Horta, Moreira Go-

ceder á votação: mes, José Monjardim, Galdino Loreto, Cor

O Sr. "W encE!sláo Braz (pela 
orde~~) 1•equer e obtem que a votação sej ~ 
:nommal. 

-':Procedendo-se ã· votação nominal, respon
dem -ncio, 1sto é, não concedem a dispensa 
pedida pelo Sr. Oliveira Figueiredo do cargo 

.de . 1° Vice· Presidente; o&' Srs. Sá Peixoto, 
Enéas .Mar'tirts, Aur·euo Amol'im; Passos Mi-· 
ra.nda~ Arthur Lemos, Carlos de Novaes 
Rogerio do Miranda, José Eusebio, tJrban~ 
Santos, . Luiz Domingues, Cunha Machado. 
Christino Cruz, Dias Vieil'a, Aiiizio de Abreu; 
.:t:oã? Gayoso, Bezerl'il . Fontenelle, . Thomaz 
A.ccwly, Thomaz Ca;valcanti, Francisco Sá 
Sergio Sàbo"fa, Gonçalo Souto, Eluy de Souza-: 
Fonseca e Sllva,Alberto Maranhão, Wa.lfredo 
:heal, Trindade, Abdon Milanez, Izidro Leite 
Teixeira de Sá, Alfonso Costa. o ·Celso de 
Souza. 
• I I .... I I t · t I I. t " t I I t , . , I I I tI I I I f I e I I I I • . • I I. e I 

rêa Dutra, Mello Mattos, Galvão Baptista, 
Laurindo Pitta., . Pe1~eira Lima', Julio Santos, 
Mauricio do Abreu, Carlos Teixeü·a Bran• 
dão, Francisco Veigá, · Viria to Mas :~arenhas, 
Bernardo Monteiro! Gastão da Cunha, Ri
beiro Junqueira, Carlos Peixoto Filho, An
tero Botelho. Carneiro de Rezende, Bueno 
de Paiva, João Luiz Alves, Leonel Filho, 
Lalllounier Godofredo, Henrique Salles, Ca
logeras, Carlos Ottoni, Sabitio Barroso, No
gueira, Olyntho Ribeiro, Olegario Maciel, 
Weneeslau Braz, Rodolpho Paixão, Galeão 
Carvalhãl, Moreira tia Silva, Bernardo de 
Campos, Valois de, Castro, Rebouças de Car
válho,· Arnolpho Azevedo, Ferreira. Braga. 
Leite de Souza, Candido Rodriguos, Rodo!~ 
pho Miranda.,· He1·menogildo do Moraes 
Joaquim Teixeira Brandão, Bernardo An~ 
tonio, Cost!1 Netto, Benedicto de Souza, Car
los Cavalcanti, Alencar Guimal'ã.es, C&l'· 
valho Chaves, Paula Ramos, Abdon BaptiS· 
ta, Ellzcu Guilhol•me, Soares dos S11ntos • ........ _ ..................... , ........... . 

(A; ser chamado pelo SJ·. Sec?·etm·io o nome (.-to sel' chámado o SI·. Ba?•1Josa Lima, S.Eo.,, 
do Sr. DepHtado Bl'icio ,Filho, este so con· constw"a-sa om sittmcio,) . 
serva silmcio.M,) . O Sr. Pretddente-Fa.oo ao nobre 

O f!!h•, Pt"eslclente- Os Deputados Dcput.ado pelo Rio G'L•u.nde do Sul a musma, 
presentes· no recinto não po(lf•m doixm• do ob:lel·vac.:ão que fiz ao lllustro Deputu.(lo por 
votar. Pernambuco. O ltogimonto uõ.o per•mlttc que 

o Deputado no 1•ecinto deixo do tomat• pa.rte 
. O Sn.. na_xcro FILHo-Ha úm at•tigd no Re· nr;ts votações, aalvo os casos no mesmo pre

glmento que me · pe1•mitte dofxa1• de votar v1stos (al't. 204 do Regimento). 
Depois da. votação, explicarei porq.ijo nã~ · o sa. BA.anosA. LIMA-E' 0 caso·. 
voto. . 0 SR. PRESIDENTE- Não me consta que 
-~ Sa. PRESIDEN'l'E -O Regimento deter- V. Ex:. tenha. interesse na causa. 

mma: (~ Nonhu·m Deputado presente podo!·<'L 
e~o.us~tr-se de vot~~ ,' saJvo: « to, . por não' ter , O SR. BARBOSA LIMA-Incontéstavellnente 
~ss~!ltüio a~ deba,te; 2°, por se· t1•ata·r de , . 0 . Sn._ PRTi:SIDENTE- Dasdo que faz est~ 
causa -propr1a., em que sere~ inhibido do votn.l' decllu•açao, attend·o· ài V. Ex. · 
I?.Od~ndo, todavia,.nssistil' 'á discUSsão e tonta1~ - Continuando a votação nominal, respondem 
_pa.rt~ ll~lla, <J.U~ndo tenha do defender·Se'de ainda neto· os Sra. Germano Hásslocher 
accusaçoes ou de sustenta.:t' seus: dil•ei-tos . » Ri v ada via Corrêa., Domingos Masca.renhas' 
. Não é o ~asô. V. Ex, 0.'3tá' no tecj:Oto' 0 n·ão V.espasiano do Albuquerque, Diogo Fortuna~ 

pOde deixar de votar. ·Homem de Ca1•valho • 

. 0 SR. • , BR~CIO FILHO (levantando-se e sa.. O Sr. Pres idel'l te - A Mesa tetn 
h"_ldo· do_recmto) .... Reti·ro.mo· do recinto e a satis~a:ção de ~~clarar qu~ a Camara~ por · 
quando a eHe v_glta1• direi porque não tomef un.amm1dade, r~Jeltou o pedl(~o do denilssã() 
parte Dl\ votaçao. fe1to pelo seu d1gno I o Vice·Pr(lsidente. 
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Convido .S • . Ex • . a. voltar a ·oecupar a. ca- . . posito . de cada emenda, é na.tura.l que, si 
d·eira que ~ta.Iito tem ·sabido honrar. . · · quizer 'tratar 'de 'todo o,grupo de emendas, 

·,(0 81~ •. .0li!Jêi~ti ·Figuei,·edo occupa a cádeú·a tenha direito a maior ·tolerancia~ de modo 
da;Preifdencia, sendo ·recebido com uma sal-va a iica.r na tribuna um ·pouco ··màis. {Riso~) 
de pa'ljnas.) · · Vou oncaminhal' a emenda. n. 19, ·que 

diz~ . 
O .~Sr . . Oliv.eira ·Figueired0: «Accrcs~onte-se após a ·palavra vaccinados, 

(P,~es{dente)- Honrado com a confiança da o seguintõ': · 
Cama1•a, continuarei .a empregar todos os Salvo as praças quo ·se tiverem .vaccinado, 
esfo~ços no .sentido .de bem servil-a. . por occ::1.sião de se alistarem.» · . 

Antes de ir mais longe, desef\ria que me 
:o Sr ~Thom.az Ca:valean-ti (pela informasse a Mesa si todas as emendas que 

-Drdeii~)- Sr . . Presidente, na votação nominal devem ser ainda-votadas se referem ao ' art~2o 
.que se aca~a de ,proceder, dei o meu voto ou não (Pausa). 
contra a demisSão .pedida.~ por v . . Ex., mas OSR. PPE"IDEN·TE-AS emendas estão 'di vi~ 
devo declarar que assim procedi, não levado " " 
pelas. razões. a.presentada.s pelo nobre Depu- didas em dons grupos, as do prime.iro grupo 
tad M · 1 · d vão de 19 a 85, convindo notar que a emenda 
' 0 .POI.' ~nas, !llas porque JU gu.el ever 33 está deslocada ·e se1•á considerada como 
•negar o ped1do fetto por V. Ex. de .demissão 
.do cargo que occupa~ ·emenda ao art.3o .. 

·O SR. ·pRESIDENTE-A declaração do nobre O SR. Brucro Fmuo-'Dada esta interpre-
JDeputad.o constal•á da acta. tação, St•. Presidente, eu procurarei encami

·nhar a votação. 
O s ·1·_. Brieio Filho(pela ordern)- Vejamos, Sr. Pl'esidente, a emenda.19. 

_Na occas~ão em qu~ ~e procedia á votação, E' uma mmmda que se refere aos officiaes 
Sr. Pt•estdente, ret1rei·me do recinto. . das classes al'madas da Republica. 

V. Ex. declarou que não podia. permane- A emenda. é neeessaria, é indispensavel; 
cer nesta cadeira, em vil•tude das considera· vem explicar um ponto obscuro drt lei. . 
;;~es feitas pelo illustrado representante do Que exige a leH A lei exige na lettra. a do 
R1o Grande do Slll, 0 Sr. Barbosa Lima· en- art. 2o que a vaccinação seja p1•aticada até o 
tretaoto, o leade,. aesta casa, no moment~ em 6o mez do idade; eKcepto nos casos provados 
que .pedLu votacfio nominal, refel'iu·se ao de molestia. · 
·meu discurso, rebatendo-o e ligando·o ao Ainda mai:3: na lettra b do art. 2° o pro-
-acontecimento que levou v. Ex.... jecto 121 p1•opõe que a t•evu.ccina.Gão tenha 

logar sete annos após a v:.~ccínação e sejo. 
O Sa. Pa~siDENT.E - Não ouvi nas palavrn.s repetida porseptennios. 

·do no~re Depu.l.ado nada que mB oü'endesse. 01•a, 1\cando . de pé a disposiqã.o desstt 
O SR. Bmozo FILHo-A:'' vista da declara- lettra b do at•t. 2°, concumitautemente com 

·Qão de v. Ex., inte1·rompo as considera·;ões a. disposição da lettra d do mesmo artigo, 
que estav fa d d · t h d' quo diz quo «todos os otflciaes e sold.ados 
:(Muito ben~). zen o; na a mals en ° a tzer, das cl:~sses arma.das da. Republica deverão 

·sor ·vaccinados de accorJo com a pl'esente 
o Sr. Presiden·te _Em .vil'tude lei, :ficando os comnmndantetJ responsa.veis 

.da decisão da camara vão ser snbmettídas a pelo cumprimento da mesma». o que se con· 
votos, englobadamente, as emendas ao art.2o clue, o que se infere é quo, chegado o .pes· 
.de ns. 19 a 85. soal da directoria da Saude Publica, .com as 

vestes especiaes de que falta o regulamento 
O Sr. Bricio Filho-Peço a.pala- sanitario, armado de lanceta, de lympha, 

·vra pela ·ordem. . , de polpa vaccinal, as praças de cada um 
doi! batalhõ6ls teem de :se ·sujeitar á vacei-

0 SR. PRESIDENTE~Tem a palavra ·.pela nacão ·sob pena de l'esponsa:biliuade do ·com-
.. ordem o Sr. Bricio .Filho. - · mandante. 

Presentemente, porém, exige-se, .para a. 
O Sr. Drlêio F .Jlbo (Pela ordem)- entrada nos batalhões, o a.ttestado de vac

·'Creio que o facto de. se ter p1•oposto que as cina • 
. emendas sejam votadas em globo não impede Exige-se. O tampo de praça é de tres 
. que eu .vanha encaminhar a votação. n.nnos, de aecordo eom a. lei. 

o SR. PRESIDENTE-Não senhor. A's vezes, admitte-se que o solda.do .possa 
ficar por um novo prazo. Tomemos o tempo 

O SR. Barcro FILHO-E como o art. 208 de praça. de accordo com a lei: . tres annos. 
·do Regimento permitte que o encaminha- Ora, na letra b se exige quo a. reva.ccinação 
.mento se faça em breves pala.Yras, a. pro-. seja repetida por septennios ; entretanto 
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temos que o individuo, no momento de entrar 
para o batalhão, ha do apresenta.t· o attes
tado de que foi vaccinado, de modo que, den
tro . dos tres ao nos de praça, o maior tompo 
que pôde ter decorrido da data da vaceioa
ç~o si o delegado de saude, com o pessoal e 
as vestes especiaes, entrar pelo quartel 
vaccinará as praças. 

Nessas condições que vai succedm•1 
Que oindividuo vaccinado hl.l. tres .annos, 

isso no niaximo vai ser forçado á uma nova 
revaccinação, antes de escoado o septennio, 
derogada. assim a letra 7J do art; 2. o 

Temos que as P.obres praças, além d.e sup
portar aquelles serviços arduos e pesados da 
1Heira vão so.tf!•er repetidas revaccinaçõos. 
· Bem sei, Sr·. Presidente, que são os mil!· 
tares desta Casa, aquelles que eatão mais 
na obrigação de defende1• esta. emenda c, 
tanto assim ê, que eu espero, que, além de 
seu autor, o Sr. Ba.rbosa Lima, venha tam
bem á tribuna o íllustre represontan te do 
Paraná, o Sr. C:trlos Ca.valcalíti, para de
fender os interesses da clasoo de que é um 
dos ornamentos. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Obrigado. 

O Sa. BRicro FILHo-Sim, Sr. Presidente, 
nós precisamos salJer em que :ficamos, pre
cisamos saber si esta lettra -b-do ai•t. 2° 
está de pé, exigindo apena~ stte annos para a 
revaccinação, ou si, St· •. Presidente, dada a 
contingencia do tempo de serviço do um sol
dado, este :periodo se reduz uo periodo de 
tres annos, quando se trata de uma. praça. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que estaques· 
tão da emenda n. 19, é importantíssima e 
merece mais cuidado e mais attenção do que 
parecia â primeira vista. -

Tendo levado a encaminhar esta emenda 
um tempo breve, curto, rapido, instantaneo, 
telegraphico, como convém ao encaminha
mento das votações, devia passar á Se· 
guinte. 

A hora, porém, 'está adeantada e a. sala 
esté vasia, não havendo auditcrio para .o 
encaminhamento'. Poderia· levar aindamuito 
tempo encaminhando a votação das outras 
emendas, mas não o farei. 

Dou por :findas, neste momento, a.s minhas 
co.ósid·ei•ações, deixo a tribuna, aguardando 
ô resultado da. votacão. 

O l!!b•, Preeldente- Visivelmente 
não ha. numero no recinto ; a Mesa. vae man
dar . p1•oceder á chamada para. verificar 
quaes os St·s. Deputados que se retiraram. 
(Procede-se á chamada.) 

Procedendo-se- á. chamada, verifica-se te
rem-se ausentado os Srs. Aurelio Amorim, 
Hosannah de Oliveira, Indio do Bt•azil, José 

Euzobio, Urbano Sant9s, · Cunha.··Maehado~. 
Christino Cruz, Dias Viêir~, Raymundo Ar· 
thur, João Gayoso, Bezerrfl Fontenelle, Vir
gilio Brigido, Francisco Sá., Frederico Bor
ges, João Lopes, Eduardo Studart, Gonçalo· 
Souto, Fonseca e Silva,- Alberto Maranllão, 
Affonso Costa, Celso de Souza.,· Medeiros-e 
Albuquerque, Pet•eira de Lyra, João Vieira, 
Esmeraldino Bandeira, Pedro PernambucO>, 
Elpiúio Figueiredo, Euzebio de Andrad'e, 
Arroxel1as Galvão, Jovinia-q.o do .Carvalho,. 
Castro RebJI!o, Tosta, Bulcão Vianna, Prisco 
Paraizo, Felix Gaspar, Satyro Dias, Vergne 
de Abreu, Augusto do Freitas, Pinto Dantas, 
Alves Barbosa, Eduardo Ramos, Paranhos 
Montenegro, Rodrigues Saldanha, Corrêa. 
Dutra, lrincu Machado, Oscar Godoy, ·Sá 
Freire, Erico Coelho, Fidelis Alves, Joãe> 
Baptista, Laurindo Pitta, Pereh•a Lima,. 
Cruvello Cavalcanti, Paulino de Souza, Este
vão Lobo, David Campista, Carneiro do Re
zende, Leonel Filho, La.mounier Godofredo,. 
Carvalho Bdtto, Nogueira, Ferroira Braga,.. 
José Lobo, Hermenegildo de Mora.es,Joaquim 
Teixeira Bl':i.ndão, Bernardo Antonio, Car
valho Chaves, Paula Ramos, Soares dos San
tos, Mar~al E~obar, Diogo Fortuna c Ho-
mem de Carvalho. . . 

O Sr. P••esldente- Responderam 
á chamada 68 Srs. Deputados. 

Não ha. numero para se proseguir na vo· 
tação. 

Passa-se á materia em discussão. 
E' annunoiada a 311. discussão do projecto· 

n. 156 B, de 1904, orçando a despeza do Mi
nisterio da Guerra, para o cxei•cicio de 1905. 

Vêm â Mesa, são lidas, apoiadas e po3tas 
conjunctamente em discussão, as seguintes 

E!IIENDAS 

Ao projecto n. 156 B, de 1.904 

(Orçamento da Guerra) 

Considerando que a medida contida no. 
n. ll do a.r~igo 13 .. da lei n. 1.14~, de 1903, é 
de grande vantagem para o exercito, pois 
que facilita aos o1Hciaes do ·mesmo o se 
aperfeiçoarem nos conhecimentos militares,. 
em uso nos paizes militarmente a.deantados; 

Considerando que a exigencia da que os 
mesmos officiaes tenham o curso de sua. ar
ma e capacidade l'econheclda. torna-se ne· 
cessaria, afim de facilitar aos mesmos adqui· 
1•1r em um a.nno os respectivos conhecimen· 
tos; 

Con$id6rando que esta. medlda é tntetra.
mente differontc da contida. no n. I do re~ 
ferido artigo e consignada no orQamento que 
se discute; visto que uma manda. quatro ot'-
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fl.cia.cs . como adtlidos militares ou om com
missão, sem prazo.limitado, para estudar os 
assumptos militares e o progresso dós respe· 
ctivos conhecimentos, ao passo que a outra 
autoriza o governo a ·mandar até dous ot'
flciaes por armas ou corpos especiacs, com 
o intuito de so aperfeiçoárem em suas espe-
cialidades, dentro de um anno ; -

Considerando que esta medida. tem como 
consequencia a preparação de bons instru
ctorcs para nosso exercito, com os conheci
mentos pratico$ do que se passa nos paizes 

·mais aae..tntados militarmente fallando, ro
solvemos apresentar a seguinte emenda ao 
orçamento da. guerra: .· · 

Continúa em vigor a autorização r.·cr.tida 
no n. U do a1•t. 12 da lei n. 1.145 do l90,t, 
cuja dospeza será feita. pela rubricJ. l6 do 
art. lo. 

Saiu das sessões, 26 de setembro de 1904.
Tl!oma.z- Cavalcanti.-A!welio· AmM·im. 

Fica o gover·no autorizc:tdo a abrir os cre
ditas supplemenb.res necessario·3 tis rubri
cas 9o., 10 e 15 n. 2G pa.ra pagamento das 
praças quo se tornom necessa.J•ias em caso de 
ser preciso elevar o effectivo do exercito 
até 20,(.'00 homens. 

Sala úas se~sões. 2G de setembro do 1904.
Thomaz Cavalcanti. 

manobras, para as quacs não mo sintôm\ilto 
bem armado, me induza a não vil' ·á sesJão 
proxima. 

Em qualquer hypotllesc, peço a V. Ex. 
que opportunamen'ii~ consul t8 á Casa si con· 
corda, si consente ou si concede a minha 
li. ispen~,a. de membt·o de utna Com missão es~ 
pecial parn. que fui immerecidamentc dcsi
g nado. (NtTo apoiados.) 

Não quero por maneira alguma ftca.r 
mesmo em Commi:'lsã.o onde o meu feitio de 
tal ou qual opposicioni:sta, ea.usador do 
atrazo materit~l no anda.mento dos nossos 
'trab:_1.lhos p:.trlamoutal'es, sob1•etudo na con
fecção dos orçamentos e das leis organicas 
complementares d1. Con .~tituiçlo, poderi:J. 
produzir efl'eitos maleficos, principalmente 
perturbar a doce confiança o:n quo vive a 
benemerita·ma.ioria, na cxcellencia · dos pro
cessos com que está fazendo a visivel t~li
cida.dc da P..ttria Brozileira, 

Espero que V. Ex., recebendo o meu pe
dido. <1ue cu deponho irrevogavelmente na. 
Mesa. p1·o {o1·mula, segundo as praxes, accórdo 
os cstyto.:;, conforma o tempe1•amento do 
novo l'einado do arbitrlo, o submet.ta. ã. Ca· 
m::mt, á maioritt, p[tra que est:J. proceda 
como julgar conveniente, na ccrt.cza de que 
eu mo dou p0r demittido dessa Commissão. 
(.lfHito bem ; m ui.'o bem.) 

Ao n. l4 do art. 1°-0bras Militares, de· O Sr. l?J. .. esidente- OpiJortuna" 
pois das palavras-Minas Gcraes-accre:;cen- mente consultarei <t ramara sobre o pedido 
to.se: e a quantia. de 100:000$ para a con uo Iiobl'O Deputado. 
strucçã.o de um novo pavilhão no Collegio 
Milita1•, que servir<.t para rofoitorio. 

Sala das sessoes, 2i de setembro do 1904.
A. Candirlo Rodrf[Jne'~.- Fonseca e Silva.-
Thoma: Oavalc,cnti. .· 

A' rubC'ica 14 accrescente-se: 
Aut·JL•iza.do o Governo a adquii·ü• pol' conta 

de3ta. rubrica o edificio quo tem servido de 
enfermaria milita1• em S. João d'El-Rei, si 
,julgar conveniente. 

Sala das ~essões. 27 da setoml)rO ue 1904.
Barbosa Lima. · 

E' a.nnunciada a continuação d3. 2• di!'3· 
cussã.o do projecto n. 145, de 1004, parmit· 
tindo aos funccionarios civis fede1•a.es, a.ctivos 
ou inactiYos, consignarem mensalmente ti. 
sociedade aoonyma « Coop~1·ati v a Civil dos 
Funccionarios Publicas Fedel'aes » até dous 
tm·ços dos seus ordonados para. pagamento 
do furnecimentos que lhes tenham sido feitos 
pela mesma sociedade, e d::lndo outms pro
videncias ; com pareceres das Commis~ões 
ele Fazenda o Industrii1 e do Orçamento. 

O Sr. P.resi(lcnte -Tem a pa-
lavra o 81·. Neiva. · -

Ninguem ·pedindo a p::tln.Vl'J. é encorrada a 
uiscussão e adiada. a votação, at~ quo a Com- O Sr. Neiva-Sx·. Prosiuente, peço a; 
missão de Orçamento dê _parecer sobre as V. Ex. o favor do me fazer chegar ás mãos 
emendas offerecídas. um exemplar do projeêto. (Pattsa.) · 

O Sr. Barbosa. Lima. (pela 01·dem) 
-Sr. P1•esidente, segundo rezava o ftnado 
Regimento, eu deve1·ia, talvez, supposto que 
ainda. em vida do fa.llecido eu tivesse onten .. 
dido alguma. cousa. delle, deve1·ia. guarda1• o 
meu I'eguei•imento p::wa a. hora do expe
diente. E' possivel, po1·êm, que o receio de 

Emqua.nto não chega o projecto que espero, 
devo explicar á Casa ..• 

0 SR.. PRESIDENTE-SalVO reclamação em 
contrario, á vista do n.deantado da hora o 
como a Ct.t.ma.ra se acha. b~~ta.nte fatigada., 
consulto ao nobre Deputado &o convém r:tue 
a discussão sej 1 adiada. 
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O SB.. NEIVA..:..Folgo ,muito em acquiescer 
ao desejo tão delicadamente manifestado por 
V . Ex. · 

VOZES-M~ito bem; inuito bem. 
Fica a discussão adiada :Pela hora. 

O Sr. P.re•idente-Esta.ndo ade
a.ntada a. hora, designo para amanhã a. se
ruinte· ordem do dia: 

nisteri() da.. · Indristria, . Via.cão .e Obras . Pu
blicas. o credlto extraordinario do72:-853$600, 
para. p:~.ga.r á Ama.zon Steam Na,;.gation; Com
pany a subvenção relativa aos lUezes de 
n9'vembro e dezeJ[lbro de I903 (2" dl$cussão) ; 

Votação do projecto n. 65 B, deste ano o, 
substitutivo ao de n. 183, de · 1903, que or
ganiza. o quadro dos auditores do exercito, 
declaração dos seus direitos e deveres, tor
nando-os extensivos ao auditor da. marinha, 

Conti.nuacão da vota.ção, das emenda.s ao _e dando outras providencias (Sa diScussão) ; 
projecto n. 121~ deste anno, do Senado, tor- Continuação da 2a discussão do. projecto 
Iiando obrigatorias em toda a Republica. a n. 1~5, de 1904, permitindo ao~ funccio
vaccinaçã.o e revaccinação contra a. variola. narios civis federaes, activos ou .ina.ctivos, 
(2' dlsoussão); consignarem mensalmente á sociedade ano-

VotaçãQ do projecto n. 181, de 1904, auto- nyma. ~cooperativa. Civil dos Funccionarios 
riza:ndo o Governo a a.pplica.r ao preparador Publicas Federa.es» até dous terços do!l seus 
de historia. natural medica da. }i'aculdooe de ordenados pa.ra pagamento de fornecimentos 
Medicina. do Rio de Janeiro, Dr. A,ntonio Sa.t- ! que lhos ~enham sido feitos pela. mesma so
ta.mini, a disposição da lei n. 138, de 21 de ciedade, e dando outras providencias ; com 
junho de Hl03; considerando-o lente subatí- pareceres das Commissões de Fazenda e In· 
tuto da mesma faculdade, designa.ndo·lhe a dustria e de Orçamea~o ; 
secção que lhe compete pelas provas dadas 
em concurso e scgúndo a.s conveniencias do 
ensino (3" discussão); 

Votação do.projecto n. ·185, de 1904, auto· 
rlzn.nao o Poder EJ:ecutivo a abrir ao Miuis
terlo da. Fazenda o credito extra.ordinario de 
51$849, ouro, e 604:394$tl45, p a.peJ, para. et'
fectuar o pagamen1o ilas dividas de exerci-. 
elos findos relativas aos varias Mioisterios 

(gr. dit~ussão); · 

2• discussão do projecto n. 190, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abril• ao 
Min!sterio da Industria, Viação e Obras Pu- . 
blica.s o Cl'edito extraordin:trlo de 1: 761$280, 
para pagamento da gra.titlcaç!o devida ao 
ex-secretario do Jardim Botanico lJa.cbarel 
Joquim Campos Porto, como director interi· 
no do mesmo Jardim, de 21 de março a 21 
de agosto de L897 ; 

2~ discussão do projecto n. 192, de 1904, 
Vota~o do projecto n. 193, de 1904, re- autorizando o Poder Executivo a. abrir a.o 

lativo á emenda do Senado ao projecto Mínisterio da Marinha. o credi\O extra.ordi
n. 318 E, de 1903, que fixa. os vencimentos nario de 1:397$066, pa.ra. pagamento a.o ope
do pessoal da Mesa de Rendas da l" classe rario serra.lheiro·la.mpist~ Ernesto Luciano 
de S. Francisco, em Santa Catharína. (dis- Mt1r ttna, da diffe1•ença de -vanoimentos que 
cwso unica); deixou de receber. 

Votação do projooto n. 191. de 1904, a.u"l Levanta-se a sessio às 4 horas e 45minu· 
torizando o Poder Executivo a. abrir ÍJÍ() Mi" tos da. tarde. 

112• SESSÃO EM 28 DE SETEMBRO DE :1904 

P residencia dos Srs. JuUo de Mello (2° Vice-Presidente), Ale11car Guimar«es (:1° Secre
tario) é Julio de Mello (2• Vice-Presidente) 

. .Ao meio-dia. procede·se a. chamada., a. que ca.va.lcanti, Edun.rd.o Studa.rt, Gonon,lo Souto, 
respondem oa Si's. ,Julio -de Mello, Alencar Eloy de Souza., Wa.1fredo Leal, Trindade, · 
Guuna.rães, Thomaz Accíoly, Wanderley de Izid.l"o Leite, A1Youso Costa., Brioio Filho, Ma
Mendonça, Anthero Botelho, Hosanna.h de laquia.s GonçaJ.ves, Cornelio da. Fonseca., El
Oliveira., Rogerio de Miranda, Urbano santos, pidlo Figueiredo, Angelo Neto, Euzebio de 
Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Thomaz Andrade, AIToxellas Galvão, Neiva, Eugenio 
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--~~~------~----------------------------------------------------
To:udnbo, Ga.rci!l Pires, Sa.íyro Dias, Pinto 

· Dantas, Alves Barbosa, Para.nbos · Monte
negTo, Rodrigues Saldanha, José Monjardim, 
Heredia. de Sá., Corrêa Dutra, Mello Mattos; 
Irineu Machado, Nelson de Vasconcellos, 
Erico ·Coelho ... Fidelis Alves, João Baptista, 
Galvão Baptista, Laurindo J?itta, Pereira 
Lima.. Maurfcio de Abreu, Carlos Teixeira 
B:randão, Vlria.to Maacareubas, Ribeiro Jun
queira., ca.rneiro de Rezende, Bueno de Pai va., 
Leonel Filho, Henrique Salles, Carlos Ottoni, 
Sabino Barroso, Nogueira., Olyntho Ribeiro, 
Oleg~rie ·Maciel, Wenceslau Braz, Rodolpho 
PaiJ:ão, Moreira. da. Silva., BernarJo de Cam
pos, Rebouças de Carvalho, Leite.de Souza, 
Ca.odido Rodrigues, Herroenegildo do Moraes, 
Joaquim Teixeíra B1•andão, Carlos Ca.va.l
ca.nti, Carvalho Chaves, Paub Ramos,Marçal 
Escobar, Barbosa. Lima. e Vespasia.no de Al
buquerque. 

Abre·se a. sessão, 

E' lida e posta. em discussão a a.cta. . 

O S.r. B a rbosa Lima(·)- Sr. 
Presidente, su.p:posto que eu a1nda. possa. 
faltar neste reemto •.• 

O Sn. BRxcxo FILHO - Onde não ha Regi
mento. 

0 SR. BARBOSA LIMA - ••• máo grado a 
ausenola. do um Regimento que até hontem 
existia .. • 

.A Ca.mara. sabe, todos· os meus discursos 
são no dia. seguinte publicados ta.~:s qua.e9 os 
tachygraphoa os· apanham, com a · nota. .de 
que não foram revistos pelo oradm• ;. prefiro 
antes padecer as jncorrecções resulta.ntes:de 
um apa.nhamento defeituoso dos D(lssos deb;r 
tes, do que pa.l'Ccer que rocuei de qualquer 
e.tHrma.ção ou que introduzi, :a t ítulo de eor· 
rigil' o diB!lurso; ma.teria. nova nas ' notas 
tachygra.pbicas. . 

A<i~~abil• da Casa., hontem, em hora. adill.n· 
tada, .eommunleou~roe oSl'. 1° Secretario .que 
o Sr: 1> Vice-Presidente Uie tinha. p~ido 
quo- visse os apartes, melhor, que vise& as 
observações que da. presidencía havi~ ~ .•. Es:. 
feito no correr do meu discurso. Mais incli· 
nado a. liberalidade, mão g1•ado o espectaculo 
de dia. de bontem, não tive duvida em respon
der ao Sr. 1° Secretario que podia ver esses 
apartes, na.turalmeute pa.1·a corrigir .esse ou 
a:quelle senão na. redacção dos mesmos. 
Tenho a. impressão de que ha observações do 
Sr. 1" Vice-Presidente que valem muito 
como elemento para futuras interpretações 
e, sobretudo, para a historia. da. Eessão me
moravel do bootem; tenho a impressão de 
que ha observações do Sr. Vice·Pre3ideote, 
tomadas pelo~ ta.chygra.pbos·e quo não con
stam do Diario Official de hoje. Tão longe 
não podia. ir a minha concessão, nltás o meu 
discurso tlcar ia mu ~ila.do, con1o se vê, entre 
outPos, deste Lrecllo: · 

..o f:Jr, PreJidente-A vota~.ão da.s emenaas 
O Sa. PREStDEN'l'E-0 nobre Deputado não é englobada.. 

tem rszã.o ; ha. um Regimento que .regula os 
nossos trabalhos. 

0 SR. BARBOSA. LIMA. - ••• faço-o, con
tanuo com aquella.s disposições tio direito 
commum que independentemente de lei os
cripta. nos fa.eulta o ell:ercic.io desse dil•eHo. 

O Sr. Barbosa Lima- E' englobada. a. vo
tação das omondas suppressivas ! .•. Em vir
tUtle de que Regimento~ 

O Sr. Presidente- Em -virtude da delibe· 
ração da Ca.ma.ra.. 

O· digno, o inoompa.ra vel Presidente desta. o 8r, Barbosa Lima - Rcgistl'e o Sr. t&· 
Camara, cuja.· ausencia. em nome· da liber· cbygrapho: a. Mesa. declarou que a. Caroa.ra. 
dada de tribuna. sinceramente do pioro, o suspendeu 0 Regimento. Logo, é o estado dQ 
estim!l.vel como quem roa.is o fôr, o Sr. sitio pa.rlamen~r.• 
Paula Guimarães.·· · Realmente, essa. minha. observacã,o, com 

O Sa. Barcro PILHO - Muito digno Presi- esse commeniario, era. feHa em seguida 4 
dente. · · resposta dada. a. uma interpellação minha. 

() Sa. BARBQSA.LIMA.-••• havia determi· pelo:l:ir. Vice-Prosidente, resposta que n. .Ca• 
nado, por ordem expedida <í imprensa. otll· mara. toda. ouviu.·· 
cial, que no disllurso de qualquer Deputado O Sa. Bawro FILHo-Apoiado. · 
nenhuma a.ltera.çã.o se ·fizesse, a. . nio ser 
aqu~Jla.s que, a. titulo de corrigir .as provas,. O Sa. BARBOSA LIM:A- ... que o art. 206 do 
realiza.r 0 Deputado autor do discurso, en· Regimento estava suspenso. 
via.do em notas ' tachygra.phioa.s á mesma. O SR.. Barcro ·F JLRO -Pe•ieitamente. O 

Nenhuma pessoa estranha á. Cama.I'a., Sr. 1• Vice-P.residentedecla.rouisso. 
nenhum outro DQputado tem o direito de 
modiftca.r as nota.s tachygraphica.s COl'respon
dentes ao discurso pl'()ferido. 

· ('} Elio dlf CUl'ED r:tio fui l'~V1•to 1>elo orador. 
Vol. V 

0 SR. BARBOSA. Luu-Eu interpella.~a., CÍ· 
tando o artigo. O· art. 206 manda. que ·se 
proceda primeiro á. votação da.s eméndahnp· 
pressiva.a e depois das â. outras. Pergunto, 
d1zla eu, esse a.1•tigo está deroga.do 7 · 

S2 
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A minha pergunta. era ioequivooa, referia
se á. eliminação, á a blaciío desse tellto da lei. 
s. Ez. teve diversas evasivas. o aftnal, oba· 
ma.do á questão, ao ponto pr~ciso, respontlcu· 
me que estava, não eliminad(), qua estava 
suspena(), 

Pois bem, cu requeir(), si posso fazer rcq no· 
rimento, no uso do que mo parece ainda um 
direito, cu requeiro e requisito as notas ta
chygraphicas do meu discul'S<l. Quera ver o 
qu,e foi apanhado pelo tachygrapbo c quer<> 
coteja.r éom o que foi publica.do no Di(ll'io 
aflicial, . 

• Já. ago1•a. faço um bocado do historio· 
gra.phia. : dou os elomentos para os futuros 
archivos, em que hiio de andar os !fypolito 
Ta.iue do futuro a buscar olornentos para a 
psychologia política da. ac•ua.l situação plr· 
lamentar. 

Elle qrw veja a phototyph cJ.essa memo
ravel sessão, que a coteje com o retrato re
tocado que a:~.hiu no Dim·io do Oong1·esso e 
que f:1ça os commentarios, porque o papel 
de comment.ador não é o que a mim avoquei; 
<~.pena~ quero lealmente fornecer ao chro· 
nista, no futuro, os, elementos rcacs da 
situação. 

Amanhã. é possível quo tenha. de ser sus
penso algum outi'o ar~igo; vou em auxilio da 
maioria victor·iosa., fi.\zondo com que consto, 
:t titulo de praxe, a. titulo do precedente, • 
pretexto de estylo novo, essa declaração da 
Mesa, pelo orgão do seu t• Vice Presidente, 
a qual se resumo nisto: que a maiorb póde, 
provcca.da. por algum Sr. Deputado, em re
quorimentr> de ordetn' e em contrario á opl· 
niiio da Me~a.. que atê hOjo dc~idia. em ultima 
insta.naia ae questões <,e ordem, suspender 
qua.lque1• artigo do Regimento. 

Quero que conste explicita, quo consto 
~xpre~samento das nossas netas osso preco
donte firmado pela Mesa., com a san~ção da 
quasi unanimidade da. ca.mara dos Deputados, 
pa.ra. quo sobre estas andas consiga attin· 
gir a estatura que mais lhes agra.da. a poli· 
tica. que se ha do fi1•ma.r nest~ recinto, com 
o Regimento tal qual foi feito, com o Regi
mento refol'lilado ad 1·em, com o lteghnonto 
guardado a proposito, com a. decretação de 
sitio Interno para a suspensão das garantia.s 
instituídas na nossa lei regimental.., 

0 SR. WENCESLAU BRAz- Não apoiado; 
não houve revogação do Regimenio, houve 
interpretação de uma disposição. 

() SR, BARBOSA. LmA - 0 que V. Ex. não 
contesta, não contestou no momento em que 
eu formulei, com o maximo de precisão, qul' 
a linguagem comporta •.• 

0 SR. WENCESL.'-U BRAZ- PQSSO declar:t.t' 
a. V •. E;~:. que oií.o ou vi essa declaraQiiO do 
PrOSJdento, 

0 SR. BARBOSA Lt!IA- 0 Presidente, 
senhore~, doolarou que o art. 206 estava 
suspenso, · 

RcCJ.uisHo ~s not!ls. 
O Sn. PnESIDENTB-Peço ao nobre Depu~ 

tado que restrinja. suas obse1•vaçõeM, porque 
lm oradores' inscríptos para o e:tpodiente. 
As notas tuchygra.phicas serão fox·necidlll a 
V. Ex. 

0 SR. WENCESLAU BRAz-Decla.ro ao nobre 
l)epuhdo pelo Rio Grande do Sul que não 
ouvi esta declaração, ta.l foi o tumulto . 

0 SR. BARBOSA. LIMA-V, Ex. não me 
entendeu. Eu disse que o Présidente tinha 
declarado .. que o art. 206 csta.va. suspenso e 
que a Cam1n•a. toda ouviu. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ-V. E:t. disse 
que foi com a acquicsccncia da O.tmara, o 
que coutesto, porquo não ouvi tal de
claração. 

O Sa. BA.RBOSA Lnu.-Bom. Doscento e 
vinte D!lputad.os restam 119 e 118, graças á. 
declaração do nobre Deputado, 

0 SR. WENCBSLA.U BRAZ- Não contesto 
a. declaração ; contesto quo to•Jos a. tivessom 
ouvido. 

O SR. BARBOSA. LIMA-V, Elt. não 11t onviu. 
mas ou~ros 11, ouyiram. Depois, senhores, eu 
fuço á intJgl•ldade moml ao honrado Vice· 
P1•e.sidente [lo justiça a que allo tem dit•oito 
o S. E:s:. ·não v ir;t ooL•tamento dize l' que não 
disse isto. 

O Sa. PEREmA Lm."- - Elle emittiu 
com frn.nqueza n. sua opinião, 

O Sa. DAttBOSA. Lm.\.;..Perfeitamente. Nii.o 
ootou aommonto.ndo nem censurando a. 
opiniã:o; estou constatando, registrando 
c. do mn.is, o que eu quero são as minhas 
notas, c fuzoi" not:lr q Uil da. :t.cta. que hls· 
toria o que se pas~ou h ontem devem constar 
todos os elomentos. PossG on não fazel" 
isto ? · 

O Presidente da. Cama.ra. declarou, além 
disto, quo a votação da. Cama.ra. h avia. sus· 
pendido o art. 206 do Regimento c declarou 
mais que o re<1uerimen.to do Sr. Deput ado· 
11ão era regimental. 

O Sa. PBREIRA. Luu.- Não era regimentll.l, 
não. Declarou que não podia resolver, por 
isso entregava. a. mataria á. ca.mara. 

O SR. BARBOSA. LmA-Era. uma. questão 
de ordem, e as questões de ordem quem 
resolve é o Presidente . · 

O S.R. P•REIRA LillfA. - Achava que só· 
mente a Camara podia. resolver . Declarou 
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que ó requerimento era. regimental, mas 
quo a sua. materia é que não o era.. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Declarou ou não, 
não · importa; o que eu quero é ajudar a 
honrada maioria., porque, neste processo de 
canonisa.çã.o. o advogado do diabo ta.m bem 
presta serviços. 

Ha tambem uma disposição introduzida. 
no Regimento, creio, por emenda do honrado 
e distinctis~imo Deputado por Santa Catha.
rina que diz: 

« Na discussão dos Orça.meutos: § 1° .Não 
pQderã.o ser propostas nem recebidas pela 
:Mesa. d:sposições ou emendas que criem, 
reformem ou extingam repa1•tições publicas, 
criem ou extingam empregvs publicos, au
gmentem ou diminuam ordenados, revoguem 

_leis de outra natureza ou mandem vigorar 
as já. rovogadas, em summa toda e qualquer 
disposição de caracter permanente, ainda 
mesmo sob a forma de autoriza~ão. » 

Ora, Sr. Presidente, eu não acredito abso· 
lutamente que se vão votar Orçamentos, sem 
certo numero de autorizacões, como, por 
exemplo, a remodelação do Banco da Repu· 
blica que já está no parecet• intelligente
meute formulado polo nobre Deputado pelo 
Maranhão, o Sr. U1•bano Santos. 

De modo que o que eu quero ê que conste da 
nossa. acta que já existe um elemento de in· 
terpreta.ção que permitta â Camara amanhã 
suspender este artigo, pa1•a que se possa 
fazet• orçamentos convenientes, isto é, os 
orçamentos com as autorizações, porque o 
artigo vem a ser um tropeço, vem pe1·turbar 
o andamento dos nossos 'raba.lhos. 

Vê a. maioria. que · estou collabora.ndo de 
boa vontade. 

E' um artigo pe1•tu1•ba.dor em fu.co de todos 
os nossos antecedente3 parlamentares e então 
será. preciso suspendel-o para. quo e~;~trem as 
ta.es au torizaçõe~. (H a etpartes.) 

Eu estou tazendo iustiça á honrada Com· 
missão que deu pa.re~ar ás emendas do St•. 
Bricio em S()parado, uma por uma.. 

Assim foi que, á ultima hora, no co1•rer da 
votação, se introduziu um substitutivo,. pre· 
tendendo que as emendas formem um ro· 
sa.l'io unico e sejam votadas. 

Emfim, são a.guas passadas que não moem 
moinho. 

O e3sencial é que eu espero que V. Ex. me 
mande restituir as notas tachygraphicas do 
meu ·dis~urso, para que eu leia o que estava 
escripto e o que foi publicado. 

0 Sa. PRESIDENTE- Já decla11ei a V. Ex. 
que a Mesa o tlLrá. 

O 81.•. Ale oca. r Guilnarães 
(1° 8ecrotario)-Peço a. pa.lavra. 

o 8.-. Pre•ld~nte-Tem a·pala.vra,. 
o nobre Deputado. · ;:. 

O Sr. Alencar GuiDlarãe• 
(1° 8ecreta?·io}-Sr. PresidP.nto, chamado no- __ 
min!Ümente á. tribuna. pelo illustre reprcsen
t.ã.ilte do Rio Gt·ando do Sul,- que acàba de 
fa.llar, eu, Sr. Presidente, cor respondo ao·. 
appello de S. Ex. fazendo declaracões posi
tivas c terminantes. a respeito da reclama
ção que S. Ex. acaba de tlirigir á Mesa contra 
a. publicação dos nossos trabalhos da. sessã.() . 
de hontem. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Especialmente do-• 
meu discurso. 

0 SR. ALENCAR GUIMA.RAES- Eu não pre
cisa dizer, Sr. Presidente, o quo foi a scsi3ât> 
do hontcm, o caracter de tumulto que · ella 
tomou. as perturbações que se seguiram, a 
confusão que reinou neste recinto, para jtJ.~· 
titicar o pedido quo me foi feito pelo illustre .. 
Sr. 1° VIce-Presidente desta Cam!l.r.t. · 

S. Ex., fatigado, depois da. tumultuos:1 
sessão de hontem, ao l'etirar·se da Ca.sa, p,e· 
diu-m.e que examinasse as notas taohyg1'a.· 
phicas ••• 

O SR. UARBOSA LmA- Eu não e.5tava me
nos. (1lu ottt~·os _apa,·tes). 

0 SR. ALENCAR GUil\tARÃES- •• , e corri
gisse as suas observaçõe:~ no discurso elo 
uobro Deputado. 

A' vista di::~to pedi ao nob1•e Deputado. 
pelo Rio Gt•n.nde do Sul a.utoriza.çii.o pa.l'a. . 
examinar no seu dlscu•·so a3 observa.Qões f~i· 
ta.s pelo honrc\do i 0 Vioe·Presldente da Ca· 
anal'a. S. Ex. teve a. gentileza. de a.coeder 
a.o meu podido nu. p1•esenoa mesmo do alguns 
collogas. Revondo as notas tacbygra.phicu.:,. 
do disaUl'SO de s. Ex ... 

O Sn.. B"nnosA LUlA-Que não pa.sso;ran~ 
pelas mlnha.s mãos. 

0 SR. ALENCA.n GUIMARÃES- •• , eu notei 
que realmento existia uma obsorvu.Qão a.ttrl
tiuida ao Sr. Sr. 1° Vice-Presidente da Ca.
ma.ra ... 

0 Sa. BARBOSA . LIMA~Attribuida., não; 
feita por elle, po.rqoe os tachygraphos pode-· 
rão omitür, nunca augmentar. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES- ••• em que-· 
declarava suspensa. a disposição do art~ 206 
do Regimento da Camara. .· 

0 SR. BA.RBOSA LIMA dá um a.parte; 
0 SB.. ALENCAR GunU.RÃ.ES-Não tend·:) .. 

ouvido. semelhante declaração .•• 
O Sa. BRtcro FrLuo -:- Curioso phenomeno ·· 

de acustica: aqui, neste ponto do recintos 
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-tão longe.da. mesa, .ouV.,iu-:se .; ,na. Mesa.,junto,. O Sá. BARBOSA LIIIIA~Mas .v. Ex. não 
ao lado de quem fazia a ol>servação, não se harmonizou com ,essa outra phrasa que .está 
ouviu I no meu discurso... · 

0 SR~ :A·LENCAR GUUI:Á.RÃES- S1•~ Presi-. ·0 SR. ~ALENCAR GUIMAR-ÃES-Não. tinha. O 
dente, não ·tendo o'uvido'·semelhante·doclara-. direito de .alterar.as ·observaçõesde V:. -Ex. 
Ção e ' não achan~o ~mesmo de accordo . com 
óbserva.ções anteriormente feitas pelo mesmo O SR. BARBOSA Lnú- •.• onde digo: «Re- -
Sr. Jo Vice-Presidente da Camara, no correr gistre, Sr. tachygrapho: a Mesa d13clarou á 
d() d~~curso -do illust1·e Deputado pelo 'Rio Carnal' a ·suspendeu o Regime~ to»~ 
Graride do Sul, autorizado, como eu me . o SR • . ALENCAR . GUIMARÃES- Eu esta và 
achava, a ~azer as necessa.rias · alterações,·· apenas au.toríza.do a corrigfr a.s observações 

O SR. BARBOSA LIMA- A supprimir ~! do 81•. Jo Vice-President~; e usei de talau
O SR . . ALENCAR GUIMARÃES-••. ,julguei-me torização, ·apoiado .linda rna autorização do 

t t · t h b'l·t d - a t illustre Deputa<lo pelo Rio · Grande .do .Sul. compe en emen e a 1 1 a o a por s no as 
taqhygraphlcas, neste particu!n.r, de. a.ccordo O Sn.. BARBOSA LIMA~Não apoiado. 
com todas as outras o bservaçoes fe1tas pelo 
Sr. 1° Vice-Presidente. · 0 SR. ALENCAR GUIMARÃES-A reclama

ção de S. Ex., portanto, ê extcm;poranea, e 
·0 SR. THOMAZ CAVALCANTI -E' ·mais uma extravagante. 

innovação do dia de hontem; registre-se! 0 Sn.. BRICIO FILHo-Oh 1 
UM: SR. DEPUTADo - Tem-se feito isto. 
O SR. BARBOSA LIMA- Nos discursos dos 

outros ~ ! Não ; o Sr. Paula Guimarães deu 
orde:rp para quo hl não se fizesse. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI -E a ordem 
foi transmittida pelo Sr. 1° Secretario ... 

' 0 SR~ ALENCAR GUIMARÃES- A ordem 
transmittída . pelo I o Secretario ainda sub
siste, no estado de perturbação em que nos 

. achamos presentemente; as notas tachygra
ftcas dos · discursos aqui proferidos só podem 
ser alteradas pelos Deputados que houve· 
rem pronunciado taes discm·sos. 

Não é este, porém, .o caso de que tl•ata
-mos: eu corrigia as ob.caervações feitas pelo 
:Sr. 1° Vice-Presidente da Camara; eu o 
fazia autorizado por S. Ex. e, mais ain'da, 
autorizado pelo illustre representante do Rio 
·Grande do Sul. 

0 SR. BARBOSA LIMA~Autor'izado a sup• 
prim~r ~! Não. 

0 SR • . ALl<~NCAR GUIMARÃES-Autorizado a 
corrig~r, e, no momento, em que isso fazia, 
competentemente autorizado, repito, eu .me 
achava. pelo nobre Deputado. · 

~o .SR. :BARBOSA LIMA-Autorizado a corri
·gir os :erros.degrammatica e .quaesquer-ou
tras incorre.cQões . de linguagem que acaso 
existissem ; é o que se pôde fazer. 

O ·SR. MAn.çAL ;EscoBAR-O ·Sr. 1° Secre
tario é um mandatario que excedeu o :man
dato. (Ha outros apartes.) 

0 SR. ALENCAR GurMARÃES-Sr. Presi
dente, corrigindo a.s observa~ões do Sr. Oli
Yeira Figueiredo, tratei apenas de harmo
nizar, umas com outras, todas ossas declara
~ões. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Tenha pa.clencia, O 
digno orado1• : S. Ex. excedeu o manda. to; 
eu não dei o direito de supprimir cousa. al~ 
gmna; e, si fosse · eu quem supprimisse qual~ 
quer cousa, que não se diria ! 

. 0 Sn. . . ALENCAR GUIMARÃES-Nadaabsolu
tamente supprimi Iio discurso do ·n.obre De
putado; conigi apenas as ob~::e~vações do 
Sl'. ro Vice-Presidente da Camara, para o 
que ~stav~ .devidamente .autorizado. 

0 Sn.. THOMAZ CAVALCANTI-Alterou uma 
phrase essencial, essencialissima. ·! 

0 SR •. PRESIDENTE- Attenção! Restam 
apenas poucol:i minutos para o expediente e, 
ent1•etanto, ainda se está. na discussão da. 
a.cta. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES-Sr. Presi· 
dente, explicando assim a irregularidade 
notada pelo illustre Deputado, creio que te
nho me desempenhado pe1•feitamente .do de
ver que me incumbia neste momento. (Muito 
bem; muito õem.) 

•O Sr. Presid:enf.e-A' vista da de~ 
clara.çã-o que acaba de ser feita. pelo ·nosso 
1 o Secretario, consulto ao honrado represen
tante do ltio Grande do Sul sobre si ainda 
insiste .pela exhibição das notas ·tachygra
phicas. 

O SR. -BARBOSA LIMA-Faço questão,disto, 
para publicar .a photographia, .tomada pelos 
tachygraphos, da sessão de hontem, afim de 
que o publico veriftq ue o que vale o teste
munho de pessoas insuspeitas. 

0 SR. PRESIDENTE·- V. Ex. será atten ... 
dido. 
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()• Sr . ...,bOinaz Cava leauti . (.) .'I tado . Sr. . Angelo Neto, publicado hoje no . 
_:.sr. Présidt:mte; não venho trata.1~ do inci~ Diat·io do Congresso, quanto a umapoiado,que· 
dente levantado pelo illustre Deputado pelo foi publicado completamente dosl:Jcado o que 
Rio Gru.nde do Sul o respondido pelo illus- . deturpa o meu pensa.mento. 
~l~tr~:· 1° Secretario. Venho tra.tar de um 0 SR. ANGELO NET?-E~tá. publicado tal 

Quando llontom orava o illu'btre Deputado ClU:tl a. nota tachygrapllloa. 
pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Mello Mattos, O SR • . Eus:mro D:~ ANort.\.m~-Dizia. S.Ex; : 
representimto do Districto Federal, deu o «Não perdi o fio do discu1·~0. lovei. a minha. .. 
seguinte aparto: «Já. houve um (nso de vo.- argumentu.çã.o: até onde me roi possivcl con
taç-ão ·em quo o S1•. Thomaz Cu;-valcant-i duzil-a, sendo G dis;·urso publicado no Dim·io 
pediu interprctc\çã.o de ar-tigo na votação do Congresso do dia seguinte ao en quo fa.llei 
da. lei sobre commissariado da armada, e a tu,I qual foi enunciadO".» . 
opposição :g.ada. disse » • Neste ponto :figura o meu aparte-«Apoi-

0 SR. BRrcro FILHO- Realmente, querer ado». · 
comparn.r o caso do V. Ex. com o que .se 
deu hontem é estupendo! Este aparte, repito, vem deslocado d."e.pois 

o SR; THoMAz CAVALCANTI-Nessa occa.sião :das palavras-«tal qual foi enunciado». 
contestei o . aparte do honrado Deputado, Não foi esse o meu pms-amento. Eu apoiei 
mas, não podendo fazel-o com a extensão .apenas a. primeira affi.rma.tiva, isto é, que o 
necessarja para. demonstrar que o que S. Ex . . discurso ·foi publicado no dia. seguinte ao em 
asseverou não está de accordo com o que se que foi proferido. 
passou nesta Ca.mara, venho hoje restabe- E' esta a ligeira rectificação que desejava 
beleccr a . verdade dos facto~: . fazer. 

O que se passou na occastao, .. Sr. Pros1- . _ 
dente, foi o seguinte : voltava do Senado , Em segu1da é n.pprovada. a a.ota. da sessao· 
um projecto de lei. que, pela . segunda vez, .antecedente. 
tinha transitado da Camara. para o Senado ; 
neste projecto, noson art. 1°, havia. diver- o Sr. Angelo Neto - · Poço a 
sas disposiç.õas sobl'e as quaes a Commissão 1 palavra. 
de Marinha. e Guerra. desta Camara tinha-se 
:pronunciado fu.''Ol'a.velmento. O Sr. p·residente- Darej . a pala·· 

O SR. BRicro FILHO- V. Ex. pedia. aps-· vra a V. Ex. no· expediente. Ha. quatro ora-
nas a votação por partes. dores inscriptos' para fallar no expediente,. 

O SR. Tno:M:AZ CAVALCANTI- Havia, po- que é a unica hora em que os Deputados po-... 
rém, neste- artigo um dispositivo com o· dem· apresentar e justifico r projectos. Jâ es-· 
qual o Senado não estava ·de acêordo ; então ta.mos na hora' do expediente. · 
pedi que· a votação fo.:;se feita separada- Pass ·.-se ao ex.pedíente. 
mente, p!:tra que a. Camara. se prouurrciasse 
com toda. liberd,~de sobre o assumpto. 0 Sr. Alencar GuiDJarães 

Era justamente o contrario do que S. Ex:. ) d 1 't d · t 
aUegou ; o parecei' da Com missão de,. Mari- (to Secret~rio proce c á el ura o segum e· 
nha e Guerra era om favor do artíg·o e das 
emendas e o que eu pedia. é que a votação 
fosse f~ita sepa.ra.d<~mente. . 

Precisava tà.zer esta. rectiflcação pn.ra que 
não ma fique, nos Annaos, attribmda uma 
attituda que não tive, c que tenho por c·ostu
me repellir, porque 1•espeito muito o Regi
mento, emquanto clle não está suspenso. 
(Mtdto bem; mt.tito bem.) 

o- SI·. P•·e~ddente-0 discurso do 
Sr. Meno· Mattos está pubtica{:J:o êolil a nota
não revisto pelo orador. 

o · S.r. Euseblo de Andràde (·) 
..:..-Pedi a palavra, Sr. Presidente, para. fazer 
uma rectiflcaQão ao discurso do· nobre Depn· 

(·) l·~~to discu:·s, r:itJ f,Ji l'O\'h,to polo ot•ador. 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 27 .do 

corrente, communicando que o Senado ado
ptou e nessa. data, enviou á, sanccão do Sr. 
Presidente . da Re:publicaa. resoluçii.o do Con· 
gresso Na;cional~ autorizando, no corrente 
anno, uma segunda época . de exames do& 
estudantes de preparatorios. -Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu-· 
njcando que, nessa data, o Senado enviPu. á 
sancção presidencial a reso1ução do CongrE-sSO· 
Na.eional, pror()gando a licença concedida ao· 
bacharel Vulpiano de Aquino Fonseca, ama· 
nuense dos Cor1·eios de- Pornambuco. -In~ 
1eirada. 
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l)o :Mioisterio da Justiça e Negoeios In te- São lidos e vão a imprimir, .J.>ara.. entrar 
:rlores, de 26 do corl'ente, enviando á. se- n:~. ordem dos trabalhos, os segnrotas .. 
~gulnto . 

llE~S.\.GI:lM . 

Srs. Membros do Congresso Na.ciomtl -
·Segando o decreto le-gislativo n. 1.132, de 
""22 de de7..omôru do 1893, a. despeza de fisca.li.
;z~ã;) dos esta.belecimcotos, publicos e pll.1'
·ticulareg; destinado3 á. internação de aliena· 
o.lo3, cOI'rerá. á conta. dos ultimas, para. o 
(JUO · o Governo a.rblt1•ará a qua.ntla cJm 
'IllC cada um dos mesmos estabelecimentos 
<leva. conaor•rcr para tal despeza., conforme 
dispõe o art. 16, combinado com os arts. 14. 
e 15 ·do refe1•ido decreto. 

Neste acto não se coaltou; porém, na hy
.:pothese . de nã.o existirem em um ou mais 
Estados estabelecimentos particulares; e dahi 
·decoJ•r•a que; · verificado isto, não ha.verá. 
meios para satisfazer á. despeza. da fi,;ea.li

~zação · dos estabelecimentos publicas qu9 em 
taes Estados fuocciona.rem ~ 

Nestas circumata.ncias, tenho a honra de 
.,,ulJmetter o asswnpto á. vossa dellberaçã.o. 

E po1•que, por emquanto, nã.o é possível 
,precisar a importaneia. da totalidade .da des
..peza., visto que ainda. não se colligira.m as 
informações pa.ra. esse firo impres«indiveis, 
venho solicitar .. vos seja. autorizado o Poder 
Executivo a abril· os creditas que se forem 
-verificando nccessa.rios, para. attender ás 
·despeza.s de fl.scalização dos estabelecimen
tos publicas destinados á internação de 
a.liena.dos, nos Estados onde, pela inexi~tencia. 
de estabelecimentos particulares congeneres, 
falta<• a contribuição indispens!l.vel para 
·etrectun.r o respectivo pagamento. 

Rio de Janeiro, 28 de setemb1·o de 1904.
.F!·o;ncisco de Pa·ula. Rodt"igttes Al'lles. - A' 
-Commisõão de OJ'çamento. · 

Do Ministerio da. Inlustria, Viacão o Obras 
Publica.s, de 27 do corrente, transroíttindo 
devidamente dous dos rospecti vos auto
gra.phos da resolução do Congresso Nacional, 
m odifl.cando o decreto u. 3.346, de 19 de ou
iaibt•o de 1887.- InteiJ·a.da.. Archive·se um 
dos autographos, euviando-se o outro ~ ao 
Senado . 

Requerimento: 

.· Do Dr. José Lopes da. Silva Junior, medico 
do· Hospital de s. Sebastião, pedindo l>roro
_gação de licent;a.- A' Commlssw de Petições 
e Podores. 

PARECERES 

N. 36- 1904 

Indefere o r equerimento em que o al(e1·~s 
do-97• batalhão de infantm-ia, Jo!e Vigira 
da Rosa., pede dous annos de Uce11ça, com .. 
todos os 'IJencimentos, afim de (aaer uma. 
exploraçao scientifioa ao Alto Pelotas e out?-os 
fa"oros , 

Para d.'l.t' parecer, foi pr~sento á Co~~ 
mis>ão de Fazenda. e Industr1n. o requerl· 
monto do a.lfet·es do 37° b~talilã.o de iofan
tal'i.a., Joss da Vieira. da Rosa., solicita..ndo do 
Congresso Nacional · dous annos do hcença, 
com todos os vencimentos, n.dm de fazer 
uma. . ex~loração scientifi.ca no Alto Pelotas 
e isençao de direitos para os instrumentos; 
ariDas, munições e utensilloa a. importar d3. 
Europa para a mesma exploração. ·· · 

A Commissão tendo bem examinado IIS 

informações que acompanham ta.! requeri· 
roento, prost.a.das pelo Mlnistario da. Guer1·a, 
e convencida. dos judiciosos r eparos quo 
dellaB em3.Ila.m, é de parecer que seja n. pre"' 
tencão indeferida. 

Sal n. da.s Commissões, 24 de agosto de 1904. 
-J. A. Nei'lla, presid:mte .- Pas3os de 1lli-. 
randa, relator. -ltt'llenal Miller. -F'i'a.nci~co 
Malta.- R ibeiro Junqt,eira. - Galàino La
t·eto. 

A Commissão de Petições e Poderes sub• 
screve eilte parecer da. Commissão de F:l.
zenda. e Industria.. 

Sala das Coromissões, 27 de setembro 1904. 
-José Eusebio, p1-esídente. - Sá · Freire.
Eusebío de Andrade,~ Feli:c Gaspar, 

N. 'J7- 1904 

P ARECER 

Indefere o reqtuwimento em que D. Guilhtw
mina. Carolina Maul pede seis me:res de 
p1·azo para, em jtti.;o, propor a acçao de 
annuUaç~ ele casamento, alleganda ignoràr 
gt1e incorre1·a em p1·escríp~ao 

D. Guilhermina. Carolina Maul, divorciada. 
amigavelmente, segundo se Tê de. certidão 
que ~~.eoropanha. ~ua petição, allega.ndo _igno
rar que existe um prazo certo·e daterrmnado 
em lei em que inco1·r~: a. prescripçüo p4ra· ser 
casmne>~to annulla11el, solicita. do Congresao 
Federa.! que lho sejam concedidOs seis mezes 
de prazo pa.ra, em juizo compete~ ta. propor a 
competente acção de annullaçã.O do. seu cas:~.
mento. 
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A Cvmmissão de Coosti tuíçio, Legislação o 
.Justiça é de p:u~ccer que ·seja. indofei•iua a. 
mencionada petição, peVls seguintes ra
~ões: 

La O Congres:;o Naeiona.l 21ó tem concedido 
relevaçã.o de prescripção em questões, em que 
a Fazenda Nacional é passivamente interes
sada, o que ücilmente- se cJmprehende por 
s~r o Congresso Naeional o supremo arbitro 
dos interesses da mesma. 

mento em <1ue esse empregado solicitou apo
sentadoria». 

Em seu offieio, declara o Sr. Ministro da 
Industria., Viação e Obras Publicas confor
mar-se. com aquella informação. 

Assim. claramente_cxposta a ma-teria da, 
petição submettida aõ seu examo, entende a 
Commissão que devo ser ella. dofel'ida, pelo 
que pt•opõo á Cama.ra dos Deputados, para. 
que sej~ a.doptado, o seguinte projecto do 
resolução: - · 2.a A especie, a que se refere a pctição,

é regida. p3lo decreto n. 181, de 24 de ja-
neiro de 1890, que no capitulo VIII estabelece, O Congresso Nacional resolve: 
de modo t~~aüvo e peEemptorio, os P_!.'a.zos Artjgo unico. Fica o Polcr Executivo an· 
para propos1tura da a.cça.o de annullacao de. torizado a. conceder a Bento José da Silva 
casamento nas di.trerentes hypotheses con- conductor de trem de la classe da. Estrada d~ 
sta.ntes de suas disposiç~es. . · Ferro Central do Bra.zil, um anoo de licença., 

3 .. "' Qualquer eonc~s~ao q_ue o Con~resso com o respectivo ordenado, em pro rogação 
Na.ciO.nal fizasse á. pet~CJonarLa, no sentido ~e á. que lhe foi conce(lida por decreto n. 1.078, 
amphar um. dos a.Uudi~os prazos, redu~dar1a. de 20 de outubro de 1903, para tratar da sua 
em verda~mra alte1•a.çao ~o ~ecrcto ~1tado, s1.ude onde lhe convim·; revogadas as dispo-
com mamfesta offensa. a d1re1tos alhews. sições em contrario. 

Sala. das Commissões, 26 do setembro de Sala. das Oommis"ões 27 de setembro do 
1904.-Be)·nardo de Campos, relator.-Pa1·a- · :s ' "d · , . . 
flhos J-lontenegro pl'esídente -Frederico Bor- 1904.-Jose Eus~bto, pres1 ente.-Sa Fre~re, 
ges.-Esteuão L~bo.- Mello • .Jfattos.- Luiz rela.tor.-E:Jsebt.o de And,·ade. 
Domingues • ....;... Teixeira de Sd. - Gerrnano 
HassZocher .-Arthttr Lemos. 

E' lido, e vae a imprimir, para. entrar na 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

PROJECTO 

N. 205-1904 

Autoriza o Poder Ea:ecuti~Jo a conceder a Ben· 
to . José d<t Silva, conductor ·de t1·em de J.a 

· c~asse da Est1·ada de. Fer1·o Centra& do 
Brazil, ttm anno de licença, com o 'i'espe
ctivo ordenado, em prorogaçao à que lhe foi 
conceclicla por decreto n. 1 .078, de 20 de 
outubro de 1903, pm·a t1·atm· da sua saucle 
onde lhe conoier 

A' Commissão de Petições o Poderes foi 
:presente o requerimento, no qual Bento José 
.da Silva, conductor de trem de la classe da. 
Estrada. de Forro Central do Brazil, solicita. 
do Congresso Nacional um · anno de licenç!l. 
-com vencimentos, para. tratar de sua. sa.ude, 
.em prorogação áquella em cujo gozo se acha. 
e que lhe foi concedida. por decreto n. 1.078, 
de 20 de ()Utubro de 1903·. 

A esse l'equerimento, tra.nsmittido pelo 
Minísterio da Indust1·ia, V)ação e Obras Pu
·blicas, acomp3.nha. um otncio do Sr. dire· 
ctor da. referida estrada de fer1•o, que «julga 
.o requerente nos casos de se1 .. attendido á 
vista. do seu estado de invalidez, compro
vado pelo laudo de inspecção, annexo ao offi.
<lio da. mesma. dírectoria. n. 797, de 18 de 
julho ultimo, que acompa.nhou o requeri-

O Sr. Atronso Costa. vem trazer 
á consideração dá Camara um projecto que, 
em seu entender, satisfazendo a um principio 
de equida.de, vem terminar, de uma. vez, 
a situação degradante e insustcntavel em 
que se encontra, a.ctualmente, o já tão des
moralisado ensino secandario. 

A Republica. voiu encontrar o ens~no se
cundario regido pelo systema. de estudus se-· 
parados e sem methodo, das matarias do 
ensino prepa.ratorio, julgada a capacidade de 
cada estudante :pa.ra os cursos superiores do 
paiz pelos exames pa.rcellados dessas ma
terias. 

Já do Imperio vinham enorgicos protestos 
contra esse systema., condemnado por todos 
os que cooscieneios!l. e devota.damente so 
dedic..~ovam aos estudos desges assnmptos, sys
tema banido completamente dos paizes mais 
ciYiHsados do mundo . 

O sempre lembrado sr.Benjamin Constant, 
fazendo·se al'auto dessa reíol'ma, interpre· 
tando os sentimentos do paiz inteiro, do· 
eretou a. abolicã.o dos exames pa,rcollados, 
creando um curso completo de estudos, tel'· 
minados pelo exame gera.l denomidado de 
madureza. 

Não fi:l.ltaram esp il'ito~ acanhados, e pouco 
atreitos á marcha. progressiva das grandes 
reformas, a contra.ria.r o methodo seguido, a 
sel'iação de ma. terias e latitude dos program
mas, o que a. te certo ponto, não deixava. d.e 
ser verdade. 

Nã.o pretenJe o ora.dor entrar nesse ponto, 
nem defende a reforma Benjamin nos moldos 
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_ !)m' que-foi feita.; defende a idéa -geral do I Adversario, assim, da continuação dos
methodo de _ estudo, 9: maneira de . j!llgar o -exames parcellados, e~tende,. entretanto, que 
resultado dos conhecimentos adqmridos, e, aos estudantes que Já obtiveram alguma 
prinéipalmente, a manutBnção dos estudantes approvação mn qualquer dos prepa.ratorios 
dura.nte um prazo, relativamente longo, num exigidos pa.ra. os esta.belecim~ntos de instru
curso que, só de conjunc~o, poderá ser jul- cção superio.r, e só a esses, poder-se-ha per-

-gado. ~ · mittir a conclusão dos seus estudos, pelo 
· Que a rP.forma, em seu objecto principal, é I systoma antigo, o que em nada,, prejudica a 

boa:,. que o regimon de madul?ez:t instituído é _ref0rma. -- ~ 
o unico capaz de salvar_ o ensino secundario , , t·'d d . •t . _ : 
doabatimantoem que se enconti•a, prova-o . Ezsp~eravaa temp~s "~e e_apat os. qu~ c> 
o facto de, apezar de procrastinada a sua Interrompem, Pt:_8Vla que na.o , o _deixariam 
execução, ter sido, até hoje, mantida pelo ~~por, com c!areza e c~lma, as ~azoes do pr~· 
Congresso. · _ Jecyo, o por 1sso ~s Cf>nsubatanciou nos const.- . 

A varios apartes que, por completo, in- dm andos que envia a Mesa. _ 
terrompe~ o orador, responde este dizendo Adv.ertido pelo Presidente de estar finda a 
que o argumento de terem os gr:andes ho- hora do expediente, senta-se, convencido 
mens- do nosso paiz- estudado pelo systema de que defende . os interesses da. mocidade 
de parcella.dos, não resiste á analyse, pois estud-iosa de sua pa.tria, batenlo-se ardeu
a madureza aindà não foi exclusivamente temente peh~ MADUREZA:, unico systema pelo 
praticada, de modo a serem jlllgado~;~ os seus qual se devem interessar os que, de vera.s, 
excellentes fructos. amam a ínstrucção secundaria. (Muito bem; 

Negam-lhe as vantagens sem ver-lha os muito bem. O orador e muito cumprimen
resultc;tdos, querem que produza, quando tado.) 
ainda não consentiram que fosse praticada! 

Não pretende discutir, no momento, as O Sr. Presidente -0 projecto 
variadas questõe3 que 0 assumpto comporta, fica sobre a mesa até ulterior deliberação ... 
não o permitte o Regimento nem os col-
lega.s· que,. tão repetida. e viva.rnente, 0 O Sr. Presidente-A Mesa declara.· 
aparteiam; mas não se furtará a apresentar :qlle deixa de remetter á Commissã.o de Or
a· ligeira prova do que valem os exa.mes ·çamento, para emittir pa.re(}er, a emenda. 
p~rcellados, prestados nesse momento, em 'hontem apresentada pelo Sr. Thomaz Ca-· 
que os candidatos á matricula. dos cursos va.lca.nti, ao Orçamento da Guerra, por ser 
superiores da..R.epublica emb:~rcam,em levas, contraria ao p::t.ragrapho unico do art. 185, 
para alguns Estados,. de-onde voltam ar- do Regimento. 
mados de todos os éertiftcados nece.:tsarios 
á. matricula nas academias.· O s~"'. ThoiDa.z Cava.leaniil; 

. , _ ·J • (pela ordem)- Sr. Prmndente, quando apre·· 
Ao~ que o ap "~t~am convi a. a ler 0 r~- sentei esta emenda estava certo de que. ella 

~~~or10 do Sr. M1!11stro do InteL'IOr e a 0P1·1 era do algum modo contraria ao nosso Re· 
mao dos que, m~u; de perto, se occupam do, gimento isto ê ao Regimento que esteve-
assumpto, , . ' ' 

Parece incrível, diz o orador, a tenacidade em vigor até bontem, 
com que grande numero de seus collegas o O SR. PRESIDENTE- Attençã.o. 
contrariam, mostrando-se defensores dos 
condemnados exames pa.rcellado$; mas·, pol' O SR. TIIo!I-I,IZ CAVALCANTI- Mas, depois 
isso mesmo, não deixará esfriar o seu en- da deliberação da Casa.·· 
thusiasmo pelo systema. de madm•eza, unico O SR. Barcro FILHo-O Regimento mot-tus 
capaz de· preparar a mocidade para a. vida : est. 

_na sociedade em _que vivemos. • . . ·-1 _ 0 SR.- THOMAZ CAVALCANTI-.,, depois 
Senhores, ~xclama o ~rador • ê preciso . da declaração üe mui tos .; Deputados, de que 

collocar o ensmo socundar10 no terreno_ e no 1 0 Regimento é D. Cama.t•a, depois da decla,
:pont? Qffi· que devo ser collocado, ~ao lhe' ração da Mesa que o Regimento estava sus-
mver ta; mo~ o pa;pel. O fim do enszno se· I penso (Apoiados e nao apoiados .) 
cundar10: nao é so pr.eparar estudant2s pa.ra · · • · 
a matricula. nas academias, é tambem, e este O SR. PRESIDENTE-O Regimento está em .. 
é o seu escopo principal, cultivar o espüito pleno. vigor . 

. da mocidade, fa~er ho~ens i~struidos e utois.; 0 SR.- THOMAZ CAVALCANTI-•••. eu, jul-
Rele~bra a d1scus~ao ha,v1da. no Congresso gando que a emenda consultava grande in•· 

de Ensmo Secu!lf!ariO ~m Pa1•iz, em 1700, teresse· de ordem publica, não vacillei em. 
d~rante a expl?s1çao, ~-cita a seu• favor va- mandai-a á Mesa·, porque não tinha Regi-
rias theses alb discutidas e votadas. manto, o Regimento era.- a Camara,. segundo:. 
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dizem os pr~pi'ios Srs,. . Deputados, que de· 
cla1•am que nã.o temos regimento. ·· 

Mas, ·uma. vez que V. Ex. declara· que ba 
regimento, que o Regimonto,defunto hontem, 
resus:::itou hoje, eu me conformo com a. de
claração de V. Ex., o accei.to a retii.·ada.·· da. 
emenda a que V. Ex. referiu·so.. - · 

0 SR. ANGELO NETO-Tive OCC'lSião de 
mostrai· esse discurso a di versos collegas. 
salientando o enxerto qi.Ie S. Ex. fez do que 
não disse aqui e i.sto, Sr. P1•esidente, o Sr. 
Deputado praticou para obedJcer ao seu vêso 
antigo-de tud > alterar. 

E' só, St•. Presidente. (Muito bem.) 

O fS!b"'. Presidente- O Sr. Depu· O !!h·. A.rroxellas C-.}a,l,,lio
tado Angelo Neto~ havia. pedido a palavra. Peço a palaVl•a p3.ra. uma · oxplicaçã.:> pes
sobre a acta., para. tratar de assumpto que soa~. 
nella. nãocabiâ., razão pela qual não lhe dei · 
a palavra._ fazendo-o ago1•a., para uma expli- O Sr. Presidente-Dou a palav1•a 
c~çã.u· pessoal, e pedindo _ a S. Ex. que rc· ao nohrc Deputado p.t.r<'t uma explicação pes
strinja. as suas observações. · soa~ pelindo-lhe que restrinja as suas obser.:
- Tema .pala.vra o Sr. Angelo Neto, para vaçoes. 
uma explicação pessoal. 

O Sr. Angelo Neto- Sr. Pro· 
sidente, quando pedi a pa.lavr.1 sobre a acta 
o fiz de accordo com a disposição do ma.
ri.ilal dirigente dos nosaos trabalhos; V. Ex., 
permitta-me a expressão, com rigor, porêm, 
entendeu não dever dar-me a · palavra, o 
que fez agora reparando a injustiça. prati-
cada. · · 

0 SR. PRESIDENTE- A Mesa. não pratiCoU 
injustiça para com o nobre Deputado; já. 
dE3u a explicação necessarja. e espera que 
s. Ex. a. acceitará.. 

0 Sa. ANGELO NETO - Perfeitamente ; 
fico satisfeito com a declaração de V. Ex. 

Sr. Presidente, duas palavras sómente 
em resposta. á ligeira observação do Sr. 
Deputà.do por Alagôas. 

O aparte a que S. Ex, referiu-se, foi pu
blicado de accordo com as notas tachygra· 
phioas. 

O·SR. E·uzEBIO DE ANDRADE-Mas foi deS• 
locado. 

0 SR. ANGELO NE'l'O-Não fiz alte.ração ne· 
nhuma. para deslocai-o. · 

O SR. EuzEnto DE ANDRADE-Não disse 
que V I Ex. fez alteração; disse que foi des· 
locado. 

0 SR. ANGELO NETO-O que desejo a.coen• 
tuar é que o apa.rte do Sr. Deputado Euzebio 
de Andrade foi publicado tal qual S •. Ex. o 
enunciou. . 

·-Agora, Sr. Presidente, sou eu quem tem 
motivos para reclamaJ; . contra. a publicação 
do discurso do Sr. Arroxellas .Galvã.o, que. o 
fez, não de accordo co10 as notas .tacbygra· 
.phicas, as quaes foram completamente refor
madas . por S. Ex., mandando para a Im
pl,'ensa. Nacional um novo discurso escripto 
pelo .seu ·proprio punho. 

0 SR. ARROXELLA.S GALVÃo-Peço a pala· 
Vl"a. pa.ra uma explicação pessoal. 

\'oi V 

O Sr. A.rroxellas Galviio(para 
uma explicação pessoal) (')-Sr. Presidente, 
a Camara tem presenciado o tom altamente 
pretencioso de que se serva o Sr. Deputado 
Angelo Neto... . · 

O SR. ANGELO NETo - Pretencioso é o Sr. 
Deputado. 
. 0 SR. ARROXELLAS GALYÃO- ••. quando 
~em de se referir á minha humilde pessoa.. 
A Camara mesmo tem notado uma certa 
insolencia .•. 

VozlllS-Oh! 
O Sa. PRESIDENTE (depois de fiu~r soar 

os tympanos) - A Mesa. não pôde permittir 
que V. Ex. use dessa expressão para com 
um seu colloga.. (Apoiados.) 

O SR. ARR01ELLAS GALVÃ.o- Sr. Presi
dente, .eu quero dizer que a Camat•a tem 
notado um certo tom de pretenciosidade 
com que o Sr. Deputado se atril{c á minha 
pessoa ; a Ca.ma.ro. tem presenc1ado como 
s. Ex. tem sido pouco cortez para commlgo. 

0 SR. ANGELO NE'l'O- 0 mo.ls possivel. 
Tenho sempro dito que V. Ex. ê muito il· 
lustrado o preparado, ao passo que V I Ex. 
diz que sou pretencioso. 

0 Sa. ARROXELLAS GALVlo-Sempre que . 
o nobre Deputt\do se refere 4 . minh'a pesao!}, 
o t'az em tom de superioridade. · 

0 SR. ANGELO NETO - E' V. Ex. · quem 
usa dease tom ; eu tenho sido de extrema 
gentileza para com v. Ex. · 

0 SR. ARROXELLAS G.ALVÃO- Não poSSO 
deixar de_ protestar que o Sr. Deputado use, 
perdôe a Camara que repita, de um tom in
solente. (Sussurro.) 

0 SR. PRESIDENTE (fazendo soar os tym. 
panos)-Convido o nobre Deputado a retirar 
a. expressão. (Apoiados.) 

(•) Este dh·cu:·so niL> foi rovialo _pelo orador. 

83 
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o SR. ARRDXELLAS GALVÃO- Si v. Ex. O Sn.. ARROXELLAS GALVÃO-:-Perfeitamen· 
fa.z questão eu a retiro. te. (Lendo)" .•• o jornal dos de1Jates in-

o Sn. PEREUÚ .. LIMA- v. Ex:. queilia-se ~ultou o povo que acompanhou o Sr. Eucli-
•• das Malta.» . 

do tom e esta desafinando. (Risadas.) Sr. Presidente, o correspondente d' A No· 
o SR. ANGELO NETo- E' o-vocabulario do tida, em Alagôas, é o DeJ)utado Angelo 

que S.- Ex. usa. Neto ... 
0 SR. ARROXELLAS GALVÃO- São OU não 0 SR.. ANGELO NETO-Está. enganado. 

irritantes os :tpartes do nobre Deputado.. -o SR. An.n.oxELLAs GALvÃ.o- . •. que deh;a, 
v. Ex. ouv~u. Sr. Pl•esidente, o que elle na sua a.usencia pessoa de sua confiança 
acaba de dizer~ Peço a V. Ex, que o mande ·substituindo-o. 
ia.mbem !'etira.r a expressão. TenhO concluído. 

VozEs- Oh l Comparecem mais os Srs. Sá Peixoto, 
Ó' Sa. ARRDXELLAS GALVÃo- Não· tenho Enéas Martins, Aurelio Amorim, Passos Mi· 

po"i habito alterar os meus discursos, que randa, Artbur Lemos, Carlos de Nova.es, 
são publicados no dia. seguinte ao em que os Indio do Brazil, José Euzebio, Cunha Ma· 
profiro com a. nota de não terem si:do re- chado, Christino Cruz, Dias Vieira, Ray· 
vistos. mudo Arthur, João Gayoso, Bezerril Fonte· 

O SR. ANGELO NETO- O de hontcm foi nelle, Francisco Sá. Frederico Borges, João 
esoripto · pelas suas proprias mãos o mll.n- Lopes, Sergio Sa.bÓya, Alberto Maranhão, 
dado para a Imprensa Nacional. Teixeira. de Sá, Celso de Souza, Pereira. de 

O-SR. Ali.ROXELLAS GA.LVÃo-Hontemf&l· Lyra, Esmeraldino Bandeira, Estacio Coím· 
bra, Pedro Pernambuco, Rodrigues Doria., 

lei apenas dons minutos, ma.s não tendo os Jov-iniano de Ca.rva,lho, Oliveira. Va.lla.dã.o, 
tachygraphos podido apanhar bem _o meu · - b 1 T t 
dise.ur_so, ..,01' causa do grande tumulto que Domingos Gmmara.es, Castro Re el o, os a, 

" Bulcão Vianna, Prisco Paraizo, Felix Gas-
reinava, tomei a. liberdade da corrigil·o, par, Augusto de Freitas, Rotlrigues Lima., 
como procedem todos os collegas. Bernardo Horta, Moreira Gomes, Galdino 
· O SR. ANGELo NETo-De corrigir~ V1t.Ex. Loreto, Bulhões· Marcial, Oscar Oodoy, Sá. 

accrescentou o que entendeu; V. Ex. accre- Freire, Cruvello Cavalcanti, Julio Santos, 
scentou, por exemplo, o seguinte:« O Sr. Ar· Pa.ulino de Souza., Francisco Veiga, Estevão 
roxellas Ga.lvão, dirigindo•se com energia <W Lobo, Bernardo Monteiro, Gastão da. Cunha, 
Sr; Angelo-Neto~. · . Carlos PeixoLo Pilho, João Luiz Alves, La· 

Il!so não se deu, porquê si assim fosse eu mounier OodofreJ.o, Calogeras. Galeão Dar
teria mais energia do que V. Ex. para valhal, Va.lois de Castro, Arnolpbo Azevedo, 
responder-lhe. José Lobo, Rodulpho Mira.nda., Bernardo An· 
·o S&; ARROXELLAS G.ALvXo _Dirigi-ma tonio, Costa Netto, Banedlcta da Souza, Lin· 

com energia. como me dirijo agora. dolpho Serra, Abdon Bt~ptista, Elizeu Gui-
lherme. So!l.res doa Santos, :lermano Haaslo· 

.O S:a. ANGELO NETO- Como 1 chel', Rivadavia r:orrêa, Víctorino Monteiro, 
O SR. PRBSIDENTE (soando os tympanos) - Domingos Mascarenhas, Dlogo F'ortuoa e Ho· 

Não posso permittir que a. discussão continue mem de Carvalho. 
per essa fórma. Deixam de comparecer eom an.usa pa.I•tici· 

o SR. Bzuc1o FILIIo-VV. EExs. fazem ba- pada os Srs. Paula Guimarães, Oliveira Fi· 
rulho e depois dizem qm~ são os vaccinicos. gueiredo, Joaquim Pires, Raymundo Nery, 
(.Riso.) ..- Antonio Bastos, Guedelha. Mourão, Pereira 

o SR. ARROX.ELLAS G.ALVÃo-Vou terminar. Reis, PJ.ula e Silva, JoSé Marcellino, Moreira 
G Alves, ANhur 01·lando, Epaminondas Gra

A a.a-eta de NoticiCls publicou o seguinte te· cindo, Felisbello Frtlire, Leovigild.o Filguei· 
legramma do seú correspondente em Ala.- ras, Vergue de Abreu, Tolentino>dos santos, 
~õaa :· c Chegou bontem a. esta capital o Sr. Eduardo Ramos, Maroolino Moura, Belisa.río 
enador .Euclides Malta, que foi alvo de es· de Souza, Silva-Castro, Be2':amat, Henrique 

tupenda manifes1açã.o popular». Borges, João Luiz, Pen!do Filbo, Francisco 
OS:a. ANGELo NETo-Isso·tem muita liga.· Bernardino, Antonio Zacarl.as, Manoel Ful· 

ção com a explicação pessoal. geacio, Lindolpho Caetano, Pu.dua Re-
O S.R; ARROXELL.As GALVÃo ( cor~tinuando zende, JesuinQ Cardozo, Domíngues de Cas· 

aler)-:-Dizem os jorn.aes que nunca.. houve ... tro, Francisco Romeiro, Fernando Prestes, 
Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, Azevedo 

O SR. PREsiDENTE- Peco ao nobre Daputl\· Marques, Aquino Ribeiro, Candido de Abreu, 
do que sa limite á explieacão pessoal. Luiz Gua.lberto, Angelo Pinheiro, Ja.mes 
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'Darey, cass1â.no do Nàscimento e Campos o Sr. Presidente~Nomoio o sr. 
Cartier. Rivada.via. Corrêa. para substituir o Sr. Bar-

E sem causa os Srs. Virgilio Bl·igido, Fon· bosa Lima na Comniissão Especial de Legi!!
seca e Silva, Abdon Milanez, Medeil'(}!l e Al• !ação sobre Minas. 
buquerque, João Vieira, José Bonifucio, As• E' lido, ju'lgado objecto de delibera-ção e 
tolphó Dutra, David Campista, Adalberto envia do á. Commissão de Instrucção e Saude 
Ferraz, Bernardes d9 F&.ria, Ca.millo Soares Publica. o seguinte 
Filho, Carvalho Brito, Camillo Prates, costa 

. Junior, Amaral Cesar, Ferreira Braga, Pau· PRoJEOTo 
lino Carlos. Francisco Malta, Juvena.l Miller 
e Alfredo VareJ.a.. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presiden:tei- Havendo im
mero legal, vae-se proceder á vo'!a.ção da.s 
matarias em discusão e das que se acham 
sobre a Mesa. 

E' annunciada. a votação do requerimento 
do Sr. Bal'bosa Lima. pedindo dispensa do 
.logar de membro da Commissão Especial de 
Legí.~laçã.o Sobre Minas. 

N. 206- 1904 

Perm·itte aos es!«dantes que tiuer-em pelo me-
. ~nos !tm pr'eparato'l'io para matricula nos 
cursos superiores a fact!Edade de concluir a 
preparatorio pelo systema de exames par
ceHados, obser1ladas as disposi!(ões do regu
lamento em vigot" 

Considerando que o regiroen estabelecido 
par!l. o ensino secundaria no Brazil, pelo de
creto n. 3.9l4, de 26 ele janeiro de 1901, in
stituindo um curso completo de seis anno!!, 
com exame~ de promoção suceessiva.· de anno 

O Sr .Barbosa Lima (pela ordem) a. an-no ~ um ('li:&me' geral no fim do t:urso, 
-Sr·.Presidente,tenho necessidade de rectifl.-. é 0 un1co capaz de prepara!' conv~manta. 
car um equivoco am que incidi hontem, . mente .a moc1d~da para os es.tab~leClmentos 

. quando- pedi di~pensa deSlle Ioga r de membro de ensJ_no superlor d~ R~pu?llca ' - . 
da Commissão Especial i'ncumbida de orga·· ' Cons~derando· que, mstttmdo esse reg1men, 
nizar a 1e"islação sobre minas. denomma.do da. MADUREZA, desde 1890, pela. 

o • _ -- . • • • in-Iciativa do sempre lembrado patriota Oi'. 
Essa. commi!SB.O na.o f01 elerta,. organ~zo_p.· Benjamin Consta.nt {decreto gs1, de- 8 da 

se po~ nomea.Q!ioo .da Mesa,; é uma commissao· novembro) a execução completa. dessa. re
especinl,co~stltut;{a. pela.. fórma. por qu~ a.ca.· . formi!J e ru abolição, de facto, dos chamados 
bo ~e refertr, o na.o me parece que haJa. ne- exames parcella.dos, infelizmente, ainda niio 
cesstda.de de uma. aoniulea. á. Casa.. se realizaram, apezar dos protestos sensa-

Demitti-me da commissão; pala. fórma por tos e enargieos dos corpos· officiaes do en
que entrei póde entrar q!l..t.lquer digno col'- sino, a quem tanto interessar devem esses 
lega, pois todos são capazes de dar bom de· assumptus (aELA.Ton.ro no SECRETA.RlO DO 
sempenhoá. m~teria. para. que ella foi consti· INTERIOR E JUSTiçA, pgs. 251 e 267); 
tu ida.. Considerando que essa protelação !njusti· 

Parece que o cal~> é de simples 'tecebl· 
mento da demissã.o a nomeação por V. Ex. 
da outro. 

fl.cavel tem acarretado graves e fataes pre
juizos ao ensino seoundarlo, bojo comple
tamente desmoralizado, pola facilidade oom 
que se prestam, em massa., oa celebres oxa. 
mes parcellados, em a.lguns Estados, havendo 
estudantes que obtaam a.pprovaçã.o em todos 
os preparatorios em uma. sO época, eonse
guindo, assim, matricula nas academias, sem 
o preparo que a lei exiga ; 
- r...oosldel·aod·o que o ensino secuntlarío, 

consultada a. Camara, é recusada a dis· moldado pelos progra.mmas o.fllcla.es, quer 
· ·d 1 s B b L' · nos e~tabelecimentos do Governo, quer nos 

O SR.PttESIDENTE~Aoommissãode que faz 
par~e o nobre Deputado foi nomeada. dQ ac· 
corda com a. indicação apresentada pelo Sr. 
Deputado C&logeras. Portanto, não posso 
debar de con~ultar á Camara a. respeito, e 
isto é disposição regimental. 

pensa requal'l ape 0 r. ar osa 1.ma. equi-parados dos Estados, como temos insti-
tuído na Republiea, não visa sómento pre· 
parar estudantes á matricula nos cursos 
superiol'es, papel exclusivo a que muitos er
radamente o destinam, quando a verdade li 
que, ao lado desse ftm e eomo cseopCt prin
cipal, elle deve collir.nar o desenvolvimento 
da. mocidade para. a vida, na. sociedade rtlo· 
derna; 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) 
--Agrade~o esta manifes1aQão da bondade dA 
-Camara, mas peço licença para reiterar o 
pedido. 

Consultada. novamente a Camara, é eon
cedida. a dispensa. pedídl\ pelo Sr. Ba.rbosa. 
Lima.. 
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Considerando. que o curso de· madureza, 
como foi adoptado, concorre grandemente 
. para_o desenvolvimento espiritual dos estu
dantes, fazendo-os rete1•, pelo exorcicio con
tinuà.do das matarias dos programmas os 
conhecimentos ~ais precisos dellas, de modõ 
que, ao concluírem o curso, so manteem ·na 
memoria dos alumnos remioiscencias frescas 
e s gurasdos element~s mais riecessa.rios, o 
que não acontece com o systema. abolido, 
em que o exame de cada. prepara torio ó uma 
verdadeira loteria. ; · 

Considerando que; mesmo tendo em vista 
a. sobrecarga dos programmas de ensino 
do Gymnasio Nacional, pelos qtiaes se regem 
os estabelecimentos dos .Estados e os equipt\o
rados, si porventura. ·essa. sobrecarga existe, 
qualquer reforma tendente a. m()ditlêar esses 
programmas não deverá. prescrever o re
gimen instituido, unico effl.caz pa.ra. soerguer 
o"ensino secundaria do abatimento em que 
S$ encontra ; 

Considerando tambem que muitos estu
dantes já. tem prestado exames parcellados de 
algumas das ma.terias exigidas para a ma· 
tricula nos curaos de instruCQã.o superior, 
usando da. concessão que o Congresso lhes 
tem feito, em termos amplos, quando, 
. aliás, por um principio de equidade, só aos 
que já. tivessem, paio menos, uma approva.çã.o 
em qualquer prepa.ratorio,. se deveria per· 
Jnittfr esse favor ; 

Considerando, finalmente, que aos que já 
iniciaram o curso pre~a.ratorio pelo systema 
de exames parcellados e j4 foram em algum 
delles approvados, ê de justiça conceder a 
faculdade de concluir os seus estudos co· 
meça.dos, pelo mesmo methodo, de acco1•do 
oom o regulamento em vigor, uma vez que 
dessa concessão nenhum inconveniente ad· 
viriL. ao ensino ; 

O Congresso Nacional resolve: 

O Sr. Ba.1 .. bosa LiDla (pela m·dem~ 
requer ve1•ificação da votação • 

Procedendo á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 121 Srs. Deputados 
presentes. 

E' annunciada a continuação da votação 
das emendas ao projecto n. 121, deste anno,. 
do Senado, tornando obrigatorias em toda a 
Republica a vaccinação e reva.ccinação contra. 
a variola (2a discussão) •. 

o Sr. Presidente -- Vão ser vo
tadas englobadamente, segundo deliberação
da Camara, as emendas apresentadas ao·. 
art. 2°, com excepção, porém, da emenda sobo 
n. 33, que passa para o segundo grupo de 
emendas, pa.ra o daquellas que se referem 
ao art. 3°. 

O Sr. Soares dos Santos -
Peço a palavra. 

0 SR.· PRESIDENTE - V. Ex. quer a 
palavra para encaminhar a votação 1 

0 Sa. SOARES DOS SANTOS-Pela ord~m. 

o Sr. Presidente- Tem a pala
vra. o nobre Deputado • 

O Sr. Soares dos Santos (pela 
ordem)-Sr. Presidente, declaro a V. Ex. 
que me retiro. do recinto para não tomar 
parte na. ·votac;,ã.o. 

Respeito muito- a. opinião da maioria da. 
Casa, mas entendo que só devo tomar parte· 
nas deliberações por ella. tomadas quando de 
a,ccJl'do com o Itegimento. 

O Sr. Barbosa. Lima (pela ordem.) 
- (') Sr. Presidente, V. Ex. , na sessio de 
hontem, ver!ftca.ndo, com a imparcialidade·. 
que lhe é propria., que jll. não havia. no re· 
cinto numero para que conttnuass3m as vota
oões,poiaquo se conta.vamaqui,qua.ndo muito·, 

- Art. 1.0 Aos estud!Jontes que já tiverem, 25 a 30 collegas retard.ata.rios,não submetteu 
na da.ta. desta lei, obtido, pelo menos, uma a votos as emendas ao art. 2°, englobadas. 
a.pprova.ção em qua.lqoerprepara.torio dos que no phUoccocus regimental, que deu entrada 
se ~sigem pará a ma.tricula. nos cursos supa- ~qui, hontem, pela. pela mão do Sr. Deputado 
riores da Republica, · permítte-se a facul-. pela Capital Federal. -
dade de concluir o curso prepa.ratorto pelo Não se começou, portanto, essa. votação. 
systêma de exames parceflados, observadas V. Ex. mandou proceder 4 chamada. e v:eri· 
as·disposiçõesdoRegulamento em vigor. ficou por esta fórma explicltamente aquillo 
· Art.2.~ o prazo para 0 exercício dessa que a. simple! tnspe~cão já. tinha constatado,. 

t,aculdade, de que trata o artigo antecedente isto é, que nao havia numero~ - .. 
ê de cinco aonos. · Nã.o houve, portanto, uma votaçao 101-

Art. s,o Revogam-se as dlsposinões em con:. ciada, de~de que V. Ex:. nã.o. conví:lou a se. 
v pronunciarem os Srs. Daputados que votaS'~ 

t~ario • . sem a ta vor para,subsequentemente,ex-offlcio,. 
Sala. das sessões, 28 de setembro dll 1004.-

Atfonao Costa. (•) Este t}ÍSCI11'80 nii.o t'·li ro\·lr;to polo orador. 
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ou convidados a isto,mandar,que, a titulo de 
verificação, se pronunciassem; por sua. vez, 
os adversarios d()~~pi•ojeeto. · . . 

Não · téndo havido iniciação da votação, 
agora ê que a vohção vae começar, . agora 
é que V. Ex. vae convidar a que ha· 
jam de se levantar os . Srs. Deputados que 
approvam, porventura, as emendas assim 
englobadas. · 

. Bi assim é, si é este o momento em que 
V. Ex. annuhcia a vota_ção das emenda.s, en· 
1iadas em ros1rio,- t1·azido pela ·mão insus
peita do· illust1·e Deputado pela Capital Fe· 
de1•al; si agora. é que vamo3 tomar conhe
cimento ·deste· terço, ._amarradas todas as 
emendas ·neste grupo intelligentemente o r· 
ganizado pelo Sr. Deputado, a titulo de 
questão de ordem, não é muito que eu dê á 
Camara a prova da iogenuida.d.e de alguem 
que acredita que ainda está. de pé o art. 208 
do Regimento, que permitte a qualquer 
Deputado em breves palavras dar . ~sclareci· 
meutos sobre o que se vae vota.l". Nesto 
presupposto, Sr. Presidente, não querendo 
por fórma. alguma aborrecer os meus col· 
legas, na phrase attica. de um illustre chro
nista da. Noticia, que alterna as manifes· 
ta.çõe3 da. sua nctividade parlamentar com 
as· joias que enriquecem a imprensa 
periodica, não querendo continuar a dar 

. o testemunho ·do que o auto1• da Ordem 
· do dia, que figura na primeira. r.olumna 

da Noticia todas as tardes, chama prova de 
incivilidade e de, creio que, descortozia ou 
cousa que o valha. da nossa. parte, eu me 
limitarei a ler, · é ainda assim nem todas as 
emendas. 

Não irei tacteando, . apalpando as contas 
desse rosa.rio, uma por uma, para conduzir a 
Camara a essas doplora.veis A-.,e Marias; 
mas limitar. me-hei a passa.r a.pen~ os Padre 
No11os, chamando em breves pa.lo.vas a at· 
tençlío da Camara para algumas d!J.s emen· 
das. :' 

0 SR. PRESIDENTE (Faundo soar os tym· 
pano•)- Attenção! A Mesa. hontem pre
feriu mandar proceder á. chamada, porque 
existiam apenas lO ou 12 Srs. Deputados no 
recinto. Isto equivaleu a um início devo· 
tação. . , 

Em todo caso, concedo a palavra ao 
nobre Deputado pa.r& enca.minha.r a. votação, 
e.11perando que S. Ex. seja. o mais breve que 
for possivel. · - · .. . 

A Camara. poderia 
emenda: 

<s:: Continuam em vigor as disposições legaes 
assecuratorias do s3g1•edo clinico . de accordo 
com o juramento exigido dos medicos diplo
mados dos institutos offi.ciaes.» 

Quer dizer que o que vigora · é isso e não o 
que está nos regulamentos · de hygiene,. que 
mandam qll:e nem só os medicos, como até os 
proprios particulares, são obrig;tdos a. dat• 
conhecimento á directoria de hygiene de 
tudo quanto ê caso de molestia contagiosa, 
que o denunciante p1•esume existir em ca.da 
lar. 

Emenda 31: 
« Os casos de variola set•ão especificados 

no o.bitua.rio dia.ria.mente~Iblicado,. com a 
declaração de ser ou não . accinado ou re
vaccinado cada individuo ue ahi figurar, e 
sempre que for possivel com a data. da ul- · 
tima vaccinação.» . 

Isto é um elemento para que a. população 
verifique o valor real das estatísticas~ isto é, 
si realmente morre mais gente vaccinaia; 
do que nã.o vaccinàda.. 

A emenda 34 diz : 
« Aos operarias compulsoriamente va.c· 

cinados, empregados na industria. parti;.. 
cular, paga.1•á. o Thesouro Federal a impor· 
tancia dos salarios cgrrespondentea aos dias 
em que estiverem afastados do trabalho por 
força. da infla.mmação ou febre proprias á 
boa vaccioa. 

Em qualquer caso pagará. o Thesouro a . 
indemnização do quatro dias de sa.la.rios.:. . 

Com atreito, esses homens são obrigados a. 
tomar remedio, remedio que pt•ovoea. a. 
reacoão · que lhes impede o trabalho braçal; 
obraço incha., ha. uma reacção febril, de al· 
guma. sorte ha um certo numero de acci· 
dentes, maiores ou monores, conforme o 
individuo que, emflm, fica. iohibido de tra.
balhar durante tres ou quatro dias mais ou 
menos. 

Sei de lei da." Allemanha. em que ha isto, 
em · que o 'individuo é indemniudo, no ml
nimo, de quatro dias que está. afastado do. 
trabalho. E, de facto, si se afasta o indi· 
viduo do traba.l}lo, não é muito que se o 
indemnize desse onus que se lhe impõe. 

0 SR. BARBOSA. LIMA...;.. V. Ex. verá. que 
não abuso da generosidade com que me dis· 
tlugue, o que muito agradeço. 

· São ainda uns tenues t•efiexos do amor da 
velha libl!rdade de tribuna; ê um sol que 
debaixo do horizonte, pela retracção, ainda 
projecta & luz de seu fogo. 

A emenda immediab . ainda. torna isso. 
mais claro em relação aos empregados das 
officinas do Estado, porque, realmente, os 
jornaleiros só pe1•cebem conforme os dias de 
trabalho, ta.oto assim que perdem quando 
se dá um feriado, como, por exemplo, o 
anniversa.rio de Sua Magesta.de o Presidente· 
da Republica. (ri1o), o annivers~rio de Sua 
Eminencia o Prefeito da Capital · Federal, o 
annlversa.rlo de sua. Alteza SGreniJslma a 
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ftlha do Presidente da. Republica., o dia de Rea.lmente,senhqres,na grande ma.ioria. dos' 
s. Sebastião, }!a.droeiro contra a peste, etc. lares desta. Ga.pita.l,. para. a qual, inc(ln tcs ta. 
Nesses dias nao ha. trabalho nas offlcinas o vclmente, essa. lei va.e sor f~lta sOmente, na. 
desconta-se o .sala.rio do jornaleiro. hora. propria. á. activídade do medico offlcial, 

Pois bem, ~i .. esses individuas, si esses esW.o os chefes de fa.mili~ auseutes de aua. 
jol."-:aa.leiros sli.o obrigados a se va.ccinar e casa; era, não é razoa.vel qué se :eermitta 
ficam afastados do trabalho cerca. dQ. quatro· que um delegado de hygicne, que na.o é co· 
dias-é a. regra clinica, a média, que,-emftm, nheoiqo - da. fa.mllia, que póde . at.; muitas 
a ponto, a. titulo de oaso typo-não é muito, vezes ser um lndividuo que . se dê como de
uma vez que se os coage a. isto, que se lhes· legad.o de hygiene, não õ sendo, que póde· 
mande abonar as diarias, pois nã.o é ra- mesmo ser um indivíduo quo use um a~el 
zoa.vel que a. f~milia. pn.gue, supportando as ~a esmeralda. para. se fazer passa.r por me
eonaequencia.s dessa. inoculação. dico, quando · não o é, penetre p.o· lar hu-

Passo i( emenda. 37. E, Sr. Presidente, milde de um }lroleta.rio obscuro,de um fuo.c
V. Ex. vê que mal estou lendo alguJll.aS das ciol)ario publico, <le m)l modesto serven
emenda.s, saltando, tocando apenas nas contas tuario· que se ac~a .ausente e faça questão, .. 

P d "' ..>o. 11 · como já: se deu aqui, na vigencia. do actual 
gros~, nos a re nosso.s ~que · e rosariO regulam. ento de hymeue,de · vacc. in ;ti." á for"a., 
que foi hontem desfl~O, COI)l tanta. gr~ça, o • ~ 
com tanto aiiticismo, tão a proposito, para de coagir a so vaccinar .uma se.nhora., t~U· · 

· · b t · · ta.s t•ante o periodo delicado d.a ges~ção, ou · 
ensmarás opposlções 0 s. ruccu:~ms · com· fa~'a ·ta. mbem questã.o. de .,que. esta seu.llora. 
nma. preleccao a respei.to de pa.. rl"m .. e. nta- " 

'" mostl>e . as cicif,trizes vaccrn~~. que muitas 
l'ismo, de· R.epublica., etc.·· vezes, e é conhecido de to!].os os clinícos, 

Emenda. 37 - cNenhum eleitor poderá d •- 1 ti d b ._., 
ser oompulsoriamente vaccinado durante os po e:m es .... r oca za aa em um mem ro 1!-Ue-

·rior, na. pet·na., por exemplo. 
quinze dias que antecederem a qualquer Não é direito conceder,.se a. este indivi- · 
eleição federal, estadual ou municipal.» duo a faculdade de penetrar, queiram ou· 

Está. visto. Imagine-se que o dolaga.do de não, no la.r cujo chefe es~á. \lUSerite. 
hygiene tem licençifo de V<~.ccina.r. Intervem, Salto uma. e passo ã seguinte: « E' garan-
VaC!Jina um ·cerfo numero d!! eleitores, pro- tido a cada um o direito da vaccinar-so com.. 
voca.ndo uma infecção de tal ordem que os o medico de sua confiança. » · · -
lm})ede de ir ás u1•nas: não ha melhor meio Esta esta prejudicada.. A Cama.ra já. rejei"·· 
de afastar o eleitor, e até dou de gra.oa. essa tou; cada. um nãq se vaCloina. com ó ~edioo · 
receita. aos caba.Jistas da.s nossas oleíçõe~. da sua. con1le,nça, mas com o da confiança do. 

Veja.mos a emenda immediata: · Governo. · . 
Em!:!nda. 38- cNenhum jurado, devida- A estampilha ba de serda."fttbrica., da o1fi- · 

men$e qualiftoa.do, poderct ser compulsoria.- cintl governamental. -
mente vaoclno.do nos gua.tro dias que prece· O Sa. B1uoro FlLHo-Qlhe que ha esta.m·· 
derem tt oonvooação do Jury em que possa. pilhas fi~lsas. . 
tuncciona.r. » . . 

Tambom é um meio de afastar um certo O SR. BARBOSA LIMA-Para ma.is prova!· 
jurado; é um e.dditivo aos pt·ocessos de re· do benemcrenoin. do chefe de policia. com 
auea; é a. recusa prévia.: manda-se vaccinar ba.nquetos correspondentes. 
o individuo, provoca-se uma reacção febril, Emenda 42: «Os a.ttestados de vaccinn. fil'· 
um certo nume1•o de aocldentes,uma 'dermite mados pelos medicas particulares de cada. 
poUcial, pol' e~amplo, e o individuo fica. afas· fam!lia farão prova de vaccina.ção.:~> 
tado do Jury. . Senhores, isto vem ao encontro dos pro-

E até, si for ~mpregado publico, ainda. o prios mectioos com assento nesta. Casa e que 
casllgo será .maior, não poderá. ir ao Jury e aqut representam a dignidade da profissão . 
ainda per4e~· a gratificação pro labore, Quero crer que. não ha como honestidade 

Emenda 4 «Accrescente.se onde convier: decretar-se a. suspensão para. os .a.ttestados 
Em caso ai rn, .!'- pretexto de vacoinação ou expedidos . por todos os. medicos que não: 
rev.accinação, poderão os delegados de hy- sej.un os empregados na. Direetoria de Hy-
giene ofileial penetrar em qualquer casa na. giene Ptiblica. · 
ausencia. do cbefe de famllia.. Pena •• ,l> Passo adea.nte: «Nenhuma senhora poderá. 

A lei tem penalidades; portanto, tambem se~· induzida. ou coagida a se deixar vacc~na.r 
eu commino Pena. ou reva.ccinar durante o periodo da ges-

«P~na. de 3 mczes de pt•isão, além da. de- tação., 
·missão do cargo., Era. o ensejo para dar o tostemunho do 

A prova dessa infracção será. feita. ~r zelo pela. puericultura. int1~a.-u\erlna, no'bre 
';l.ueix~ do chefe de famllin. e docla.rnçã.o de preoccupa.ção, destinada. a. tacilíta.r os pa.r-
4ua;s testemunh~s. · tos, a. termo de evitar mais tarde a pel.'da.. 
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de grando numero de futuros cid:ldã.os pre- « Não serão vacciría.das D.S pessoas qua 
stantes, futuros Deputados, talvez capazes allegarem motivos do conscioncia contra a. 
de proporem cousas melhores do que aquel- allegada innocui<fude da. vaacina.. anti-va• 
las que foram propostas na sessão de hontem. riolica. 

Passo adeante: «As pessoas maiores de Pa.ragrapho. Essa. objecção prevalecerá 
60 a.nnos só se vaccinarão, si quizorem.» ta.mbem quanJo formulada por qualquer ci
Pois então a Camara. não achar<\ isto razoa- da.dão que se opponha á. vaccinação dos seus 
vel, que se livre da morte pela va.riola. filhos menores.)> 
a.quelles que estão sujeitos a morrer do t~~on· E' a. celebre clausula. de consciancia, que 
tas com1as ~ a.queHe p~vo atrazauíssimo da Inglaterra 

Passo adeante. Não querendo 60 annos, adoptou, mediante colll!elho de seus esta
poderá a Camal'a ser mais razoavel : «nã.o é distas atraza.dões, que so chamam Gladstone, 
obrigatorio para os maior(ls de 45», ficava Sa.llisbury, John Bray e dezenas de outros 
d@tro da· lei franceza. pobras politico.e, que já. então manifestavam 

Continúo a correr para attender ã. b1•evi· uma tendencüt ana.rchica para Q.S doutrinas 
dade do Regimento, que teem merecido a.s minb.as predilecçõas 

«E' prohlbido o emprego complllsorio de de dema.gogo, ta.! como venho conhecido 
qualquer processo pro,philactico.» através desta deplora-vel campanha. 

Ainda mais, como a. vacca. é um animal 
Assim é que o Sr.Medeiros e Albuquerque, em certas religiões adorado, e em certas 

com aquella competencia pro11ssional, qu) raligiões est<i muito nil. moda., pelas tendeu, 
todlls reconhecem, ·pelos elementos de eru· cía.s va.ccuns qu(' preva.lcccm em corta es: 
dição, fatiando aq,ui e escrevendo em muitos phera. da actividade humana, é possivel que 
jornaes, já consentiu em seus cunceitos, in· muütt gente considerasse como um _ sacri
telligen temente formu!ados, que assim que, legio ir .buscar na vacca um remedio contra 
como S. Ex. vaccinou-se contra. a peste, a -variola, resultante dn. inoculação no po
não se•·ia muitel que o plJder publico exigisse bre animal, amparado por aquellea repre
que todos se vaccinem igllalmente com a sentantes da. sociedade protectora dos ani· 
lympha, sôro, ou que melhor nome tenha, de maes, de uma. moles tia tão lethal. 
Haffching ou Camillo Terna, Bem, pJ.Sso adeante; é um outro Pad·re 

Tambem S. Ex. não achou de mais que se Nos3o, o rosa.rio é longo, a culpa nlio é mi
vaccinassecompulsarlarnente, não do a.ccordo nha.: «Para serem conhecidos das !Mui
com a legislação ingleza, mas com a da lias, em cujo la.r penetra,m, os medicos va.c
Fra.nça., a to!los os indivíduos que ·estivessem cina.dol'es officü.es sé· apresantarão unifQr
em estado de pobreza, prolatarias 011 (jUa.l- mizados. 
quer individu.o, não importa qual. Pa.ragrapho unico. Este uniforme será eir• 

Passo adea.nte. t0nslvo a. todos os medicos da. Direct oria 
«Si fur exigido :pelo va.cmina.do, o vacoina- Geral de Saude Publica.» 

dor (lobrigado a apresentar provas da. pm•eza. Sl3rn duvida. A beca com que tomou o 
da. lympha.» grão o o anual symbólico nã.o bastam, pois 

Pois, sem duvida.; nã.o ha. medi~o de COl'ta quo o a.ttest:J.do ex.pedidoaos iorlividuos que 
notoriedado que, ao ~xp~J,ir um Redpa, não enverga.m a~ses tL•a.ge3 talat·es, vestígios da. 
aconselllo que a l'<3Ceitl1. seja dosP,acbada u.ntiga representacão sa.!!erdoto.l des~a. classe, 
secundo artem, e, pol' conseguinte, que se não tem valol', emquanto ossos individuos 
procure a pll<ll'macia (parmltta-se-me aqui não junta.rom a. es3as vestes o admioiculo 
um pequeno reclamo) de Orlando Ran;.(el rosulta.nte das il1st.rucções expedida.s pelo di· 
ou de Wernecilt, de praferancia a qual· roctor de sauda Publica. 
quer outra, onde a dosngem não ê res- · V. Et. e a. ca.mara. conhecem o caso t ypico 
peitada com o escrupulo iudispensavel. do Dr, Antanio. O Dr. Antonio ê typo que 
ou onde a seg urança. clínica nã,o é devi{! a- usa ca,rtolu,, c;·oisé per_feitamente lancado. 
mente attendida, visto ·Como os ingredientes fo.z-se passa.r por um nota vel profissional a 
introduzidos ;pelos pharmaceuticos não silo se apresenta em muitas casas usand.o de lin· 
a.quelles que deviam ter a pareza que elles guagem que muitos medicas não se peja.riam 
sup põem, nem são pesados com a habilidade u~a.r. Q llem nos diz que isso nã.o se póda 
que se suppõe por parte do phar·maceu;ico, dar em um la.r onde o dono da. ca.sa. nã.o está. 
capaz de lidar com miligra.mma.s... presente~ Como é que uina. senhora. p6de 

O SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre Depu- ver, paio habito externo, si o individuo tem 
tad t inj b ca.ra. de empregado do Dr. 03waldo Cruz 

o queres r a. as suas o serva.ções, ou ca.ra. que mostra logo que nfio pôde ser 
O Sn. BARBOSA LIMa-Perfeita.mente; empregado do nota.vel profissional ? Não ~ 

estou até pulando em ondas, deix.a.ndo de ler possível; o que res:llta mesmo da. linguagem 
umas tantas, olll.cia.l, pois SClgundo a linguagem official 
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t ratt,$6.- uma. brigada, brigada suppõe 
llrigâdêiros e os brigadeiros sempre trazem 
un~form.es vistosos, podem atê usal' uns 
quantos crachás, agora. que se está. trat·\ndo 
de restabelecer o uso de penduricalhos e con
decora.çoes. 

((At•t. O animal que soifrer de tuber· 
culose não_pOtle ser umizado para a va.cci-
nação. · 

Paragrapho unico . .Si se fizer o emprego 
da tube;-oulina para o dbgnostico, o veteri
nario exigirá que ella sej 1 chimíc~, micros
copica..e baeteriologicam~nte pura.. l> 

Estou falla.ndo perante profl.ssionaes, que 
percebem desde logo o va.lol" desta prohi
bição. Porque a verdade tl esta, é que tenho 
visw. muitos vitellos sa.llirem de uma certa 
otiicina de Jympha. anti-va.riolica para· açou
gues, onde eão retalhados o vendiiios :para o 
cous~mo publico, fem sepa.gar os respectivos 
direitos á Municipalidade nem os impostGs 
-eorregpondentes ã nova industria exercida 
pelo director do Instituto Yaccinico. 

Ninguem tem a cer~eza !le que a um corto 
tubo de lympha 'vaccinica, que ê conduzido 
por um delegado de hygiene, tenha corres
pondido um animal que houvesse ~ido em 
'tempo sacrificado, pti.rn. se. V'erificar si elle 
tinha. ou não as agglutíliações tuberculGsa.s, 
e,'mais ainda, si se usou a. tu berculina., pois 
:fia muita gente que sustenta que o proprio 

. êlllpl'8go de reagentes pódo introduzir elemen 
. t.ds mol'bigenos e repercuti vos na.lympha. 

Passo ac:eante. E~tou vendo a justa obser
vação de V. Ex·, que se pó de ler ero seu 
gesto intolligente : 

c E' expressamente prollibido abater, para 
alimentação publi~a, o animal que tiver ser· 
vidp pal'a fol'neccr virus vaceinico. ~ 
· Está. visto, E' cxquisito, realmente. Toda a 
Camarn não sabe que o animal, o vitollo que 
na ruado Ca.ttete servcde!ujef ondesecultiva 
a pustula vacoinica, prcstundo-se ao fabrico 
d,e grande numero de tubos da mesma lym
pha., é depois dease tra.ba.lho conduzido 4 rua 
Ma.rqueza. de S&.ntos, em um galpão que, ao 
meu ver, não está construido de accordo 
eom as posturas municipaes, e é ahi abatido, 
esquartejado e passa a ser vendido em um 
~coilgne do largo ?lo Machado por conta do 
magarefe de nova. especíe que não paga. im· 
posto .á. munic1p:llidade1 

Faz )embrar o privilegio typico dos ca
pinzai;IS do Collcgio Militar. Ia.-so acabar 
conl" todos os ca.piozaes, por . cama do mos· 
quito, :desse animalejo perverso que egpalha 
a.'.{ebre amM•ella, lla oPinião do Sr. Oswaldo 
Cruz, e que não es11alha, na. opinião do il· 
lustre relator do proJecto em votacão; ia-se 
a.cabar,mas .parou-se deante do Collegio Mi· 
lita1·, porque era. uma. repartição pu_blica. · 

Assim, em materia. de açougues. Existe _o. 
providencia p;wa. os açougues, mas não para 
este, que pôde ubater o gado que serviu 1 
cultura da pustula. va.cciniea. . · 

Pa•s-> adeante, saltando uma porção de 
emendas. Viro uma folha inteira.. 

«Art. São isentas da. vaccinação as pessoas 
que eoft'rer~m de moles tias ·de pelle,ou que a 
ellas forem habitualmente sujeitns, conf'orme 
o attestado do melicà assistente.»· 

A Ca.mara. sa.!Je bem a importancla desse 
dispositivo a.ssecuratorio da. lib9rda.de, que 
teem os no3sc!s pa.tricios, d3 não srem coa· 
gidos a deixar provocar em seu ·organismo 
molestias du pelle, das mais perigosas ai· 
gumas. · 

Eu sei de um intelligQote -jornalista que j~í 
~ave assento nesta. Casa., cujos debates illu
minou com a pr.;ti.cioncia. de parlamentar ho,·s 
ligné., que tem sido ultimamente atacado :por 
oezema.s da. maior gravidade. Esse d iatinctó 
patricio está. prohibido pelos m~licos, que 
não são os da .Junta de Hygiene, de se deixar· 
vaccioa.r. A vaccinaçã.o será, neste caso, que· 
cito apenas a t itulo de exemplo, lethal; 
produzira, accidentes da. maior gravidade; 
podendo aca.rrebr a morte desse e;;timavel' 
compatriota. . 

Po:s bem, a minha. emenda amparal-o-hia., 
e, sem a emenda, elle terá, primeiro de de· 
Bembolsal' uma pJrçã.o de centenas de mil 
réis, o depois de ir para a. cadeia., ·para ver 
silá. póde curar os eczemas. -

.c Nenhuma. familia poderá. ser r etirada de 
sua casa, atlm de se ·proceder á desinfecção, 
sem que o Governo propot•eione outra casa 
em que permaneça a mesma. 1'11.milia, em· 
quanto persistirem o~ incoxnmodos oriundos 
do expurgo .» · 

Pois está visto. Ha gente abi,ha. patrlcios 
que se dão ao luxo de serem. extraordinaria· 
mente pobres; não tem mais que doulll ou tres 
cubículos nesta parte da. gracde metropole 
conhecida. pol' Cidade Nova ; Occouo um caso 
de impaludismo na c:ISa. n , 20 e vão ás de 
n. 1 O e B fazer o expurgo . Si é casa, por 
exemplo, de Deputado não ·opposicioniata, 
porque, si é, o caso é out.ro, póile succeder 
alguma. cous~ de parecido com o qüé succedeu 
ao Sr •. Va.rela.; mas si ~ casa de Deputado 
afficcionado,faz-se a desinfecção com pyrethro, 
causa inoffensiva que nOs mesmo~ qileirua.
mos para afuge_ntar cara.pa.nia e murl~socas; 
ruas si é casü. de gente pobre, faz-se u. des· 
inrecção com acillo sulphuroso, com o gaz 
que resulta da. combustão do enxofre, e tem 
aconteeido que a. família moradora em ttll 
easa ha.ja. ·sido obl"lgada., como se v iu acjuella 
de uma rua. da Cída.dc Nova., a. ftcar na. rua.. 

Na rua, por quanto t empo 1 Esta claro que 
não póde ficar por mul\o tempo, ou exposta.. 
ao SQI, ou exposta: á.s chuvas. · 
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os jorna.cs noÚ~iarX'm aqui ha pouco tempo 
·o ca.so de um pob1•e velho que foi transpor
tado no proprio ca~1·e em que jazia. do:m'e 
Jlal'a o meio da rua., entro mesas descoQjun
õadas, . cadeiras mn.is ou menos esf11racadas, 
trastes de gente pobre que os não pódc ro
ifcrmar, e alli ficaram horas e horas. 

ID>ta. e;tadia.. no meio da. rua. não IJÓde se1· 
indefinida, o rtsultêttdo · éque voltam o mai~ 
depressa que podem para. o Interior do seu 
1a.r e abi o encontram a.inda. sob a acQão dos 
vapo-res. do enxofre. 

Nesta. situaçã.9, jã. ha. dous ca.so3 noticiados 
pelos jornaea desta Capital, de velhas sexa.
gen<wias· quo teem perecido em eonae
.quencia. de syncope ca.rdíaca. oriunda. de 
sutrocação ~- · ·' 

· Ha. pJucos dias perguntava· me um ob>curo, 
um modesto empregado· publico, o que é que 
'iha via de fazel' q ua.ndo o pelotão dos mata
mosquitos ross3 a sua casa 11a.ra. proeeder a 
esse . e~:purgo, p:.lrquc a sua. senllot•a, do 
idade :maior de 60 a.onos, sotrre de uma. lesão 
ca.rdla.ea. sujeita a. aooessos de sulfoca.ção. 

01'&,. t'e.ita essa. desiat'ecoão p3lo enxofre, 
deot1·o de sua. casa, nã.o podendo eUe ir para 
nenlium outro ponto pela sua. pobreza., não 
lbe fornecendo o Governo outra casa, c:>mo 
havia. de se Uvr;u• disso ~ 

-Meu amigo, p:1.reca-mó' quB é o ca~o de 
reeo1·rer ao Po:ler Jadtclarlo , a. vor si elle 

.;a.inda ê capaz de tutelar as ·liberdades pro
metltda.s pela. ConstituíQã.o, Eupposto que 
-ess' Poder Judicial'io não esteja. de ba.rbí· 
cacho cut•to, pos_to pela. ratíone imperii , 

Não se! si o meti amigo deixou de lado a 
questão do c:labreato e do brldã.o e tentou~ 
recurso, não sei. 

Eu, de mim, sel quo o legls)wior, ou a.n ~es, 
que o poder mais capaz de t'unécio.na.r intel
ligonte e etncumente nesteca.so ê o que nos 
c!)Siuma. ser elCpedido dos Esta.dos Unldos sob 
a. denominação do autor rcputada.mente 
oonhealdo por todo o Brazíl-Sm1th Wesson. 

Alib, temo3 o Codlgo Penal que nos ~:1 o 
direito de legíUrna. defesa.. 

Creio (fue não vae tão longe a. preoccupa.çlo 
pela. aaade publica. que deva facilitar- a. :eli
minação de individuas que ·não pa.J.'6:!lem ier 
uma. sa.ude muito offioial. E' razoavel' que o . 
dGSinfeetando possa. exigir prova da inocmi
dade da. substaucia. empregada no expurgo. 
A Cama.ra. esta.r:í. reco1•dada de va1•ios infan
ticidios culposos, praticados pelo agente da. 
byglene pnblieJ. ~ Ku não digo- homiei\iios 
dolosos-pois qne não &l trata. da intençã.o do 
dolus malus,segundo a. doutrina romaniJ., ri}as 
daquolle typo do fijrtU'& jurldica incorporada 
no Codigo Penal, v1ndo já. da. nossa. lei de 1871,. 
segundo a _qual se podia da1• homicídios PJl' 
n·egligenoia, por imporlcia. ou por inobser, . 
va.ncia. de disposições regula.mentar011, t.ypo 
do homicídio culposo, culpa. pela qual o ioài
·viduo responde criminalmente ou civil
mente • 
. Pois bem, a Ca.ma.ra. sa.bc que já tem ba.· 

vldo casos de crea.n~a.s que pereceram ~m 
colise:iuencia. do emprego do aeido phenico, 
em loga.r de se haver empregado a. solução· 
o.liu muito roicrobicida. do bichlorureto de. 
morcurio, que não é cau3ticn.nte e que não 
queiml creaocas·que, p:~rvenmra, por falta 
de cuidado da fa.milia. ou . por desmazeUo~t . 
dos desinfootadores, ha.ja.m de patinhar no3 
asaoa.lhos recem-lavados. 

E', po1•tanto, muito justo que o ollefe do 
família exija. outras provas. Aqui está uma. 
soluçã.o para o caso que cito a titulo de 
exemplo, do modesto runccionario que. me. 
lembrou de consultar, pensando que eu co
nhecia. mais os ar~igos da. lei, em um pa.lz 
em que ba. tudo, ha. rei e groy, mas não 
ha lei. 

Aqui est6. um dispositivo que pódo servir 
de chapêo de sol : . · 

c Serão i800tas da. desinrecção as casas 
onde habitarem sexagenario•, ou · pessoas 
affcct&das de molestias !!usceptlveis de se 
a.ggra.va.rem pel'• respiração dos gazes resul· 
tantas da desinrecollo ou nclla empregados, 
a juizo do.s medicos deaa.s pessoas. • . 

.. Emenda. n. 81. Veja. V. Ex. onde_ já eatDu: 
Comeqei em 19 e já. estou em 81 ! Não se 
pode corret•ma1s1 nem é l'azóavei quo do um 
JJepntado visivelmente ca.nçado se exija 
maior velocidade. · 

Ora, si a Camara. adoptasse a. primeira. 
emenda., a segunda. estava prejudicada. · 

Vô a Camara. como nós fomos re.zoaveis. 
Ha.vi.a muitas oménda!i ; a. acceitar uma, 

prejudicavn.-so. uma. porçio de.outras. 

cO medico d(lsinfeeta.doL' será obrigado a. 
fornecer prov-as S(lientillcM da inoculdade da 
oSubstancia. ompre~ada. na. dei!Infccçã.o, si ó 
dono da. caao. o extgír.:. 

Elt4 cl&.l'O I Entra.·nos pela casa um indi· 
yfduo que diz que vae matar uo.t anlroa.lejos 
perlfo-o• 4 s&lide dos ltabltantos det8ll. casa. ; 
6 I'IIIOATOl quo elle 118 llmlte a. matar per.eo· 
vojol, blra~ murgaohot, mosqultoa, etc, 
o q111 clolle ls.taokl u allmatiu blpedes, 
com llpn. do IOttiot quB Della ha.bUo.m. 

Te&. v 

Era. uma. a.lterlla\iva. que ministrava. á. 
Camara; pa.ra que olla. adoptaSBe uma · ou 
ou ira.. . 

A Ca.roara. não qulz nenhuma ; preferiu 
adopta.\' as promessas do Ministro do Inte
rior, omqua.nto não a.dopta. nCBIB a.ssum])to 
e.s do futuro Ministro da. Sa.ude Pnblica, vfSto 
q11e as doutrinas reipa.ntes nos levam a. con· 
stituir em brovo o Mlnisterio da. Saude · Pu· 
bllca., segundo opiniões de Littré, Duelaux, 
dlrocwr que foi do Instituto Pasteur, de Mi· 
guol Breal, emftm, d9 autorida.des tanto mais 

!4 . 
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excelsas qua.n.to são oriunda.s. de .pa.izes onda nação da. varíola, tambem o quer quanto· á. 
ha.vaccínacão obriga.toria,porque o typo para .tuberculose, e, então, uma vez que :se está 
reconbe.ce1• a ci villzação de um povo é inda-· fazeo.do esta. lei, nella. incluiu disposição que 
daga.r si etle adoptou a. vaccina.ção obriga- ditncmlt~, a. disseminação das probabilidades 
toria. dessa molestia. Aqui está : · . 

Tem vaccinação obrigatorb ·1 E', poil, civi· « •.. afim de diminuir as proba.lidades da. tu-
liza.do·. Não tem vaccioação obriga.toria 1 En- lHll'culo.se ... » · 
tão, esM muito a.trazado. . Pois é interessante f Ha uma sucia. de bi-· 
. Pulo agora a emenda, Sr. P<·esidonte1 pa.~a. cbarocos om que so cultivam essas.pust ula.s. 

abrevia!·. Cultivam-se até no burro; no burro, sim, e é 
, cAs indemnizacões pa.ra a.s pessoa.s nestas muito bom. A vaccina. da cabra. é excellente: 

condições serji.o as mesmas que pa;ra. aqtt·~l- evita muito a possibilidade da transmissão 
las que adoecerem, ou se .aggra.va.rem no da. tuberculose, visw que a cabra. niio é tão · 
.seu estado de sa.ude; ou fa.llecerem 'por mo- accassivet a es!a; manifestações propria.s á. 
tivo de ·vaceinaçiio .» · . tuberculose, como são iodos os bovinos. Por-
. Acabo com tudo quanto é roguhmen1o que "tanto, não 61'!1. muito que se acceitasae essa. 

existe, inclusive aquelle a quo outr'ora. .andei disposição, dil!posiçã.o qlie reforçava. o sa.bio 
dando o men assentimento. regulamento, a.lcorã.o do Mahomet da Oraz, 

. Fazendo, Sr. Presidente, matel'ia de d!· do Ma.homet Gonçalve3 da Cruz. 
reito .substantivo, fizem()l-o logo de uma vez, . Ah I Ago~à. ha. duas importantes, e a Ca-· 

«Todos o"S cargos publicos civis ou mi- mara., com certeza, ha de querer conhe•· 
litares sã.o accessivéis aos cidadãos bra.zi- cel-a.s, porque a: Cama.ra. va.e vota.r em globo, 

·leiros, unicamente com a.s dl!Ierenças est.'\- ma.s,c()nheeendo todas a.s emend~s, a. Ca.!Da.ra. 
tuidas na Constituição, sem distincção entre não CJ.Uor nenlmma., mas ê porque conhece to· 
vaccinados e não vacciaados.1> das o a.cha.-a.s todas ou superabundantes, pois 

· Sr. Pre3idente, não leve V. Elit, a mal . está descançad'' no zelo do Sr. Mlnisiro do 
e nã.o· extra.nhe a Ca.mara, ·que eu profir•a ln•orlor, ou a.na.l'Chicas, Em qualquer hypo· 
mais uma heresia desta tr•ibuna. these, o que ella inventou honrem tot uma 

O art. 83 da. lina.da. Constituição dll Re- gullho~ina, ma3 uma guilhotma. pa.ra. mu.tar· 
publica dizia, no tempo em que e3sa. ve· pol' a.ta.ca.do. _ 
neranda. senhora. era:, ás vozes, consultada., o Srt. PRESIDENTE. -Peroã·o ,· v. l<~x. está. 
que ccontinuav:~.m . em vigol' as leis do ex-
tincto r egimen na,quilb que nli.o eStQ.va oit fa.llando. · · 
-pressa. me tte rovoga.do~ etc, · · O Sa. B<~.aaosA. Ln.lA. - .•• sobre enca.mi-

O<•a, M leis do extlncto regimen tinham nha.mento da. votação ; mas, um~ vez que eu 
como primeiro esta.tuto a. €onstitnição de ienha. aca.ba.do de encaminhar a. votação,. 
25 de março de 18.24. não poderei ma.is usi\1' da. pa.lavra.. E' a. 
. Veja só v, Ex., Sr. Presidente, como é vanhge(ll que se colheu de hon"\em para. cá.; 

a. minha. evolução; melhor , a m!nha iavo- eu podia encaminhar a votação, emenda. por · 
Iução: quem admitte a. va.coina.Q<1o obrl- omonda, do modo qus er a. u-m encadeia· 
gatoria. evolue, quem não a. admit te in· mento de enca.minnamentos ; subdtituiu-se 
volue. (Riso.) esse .enca.debmento d<3 enoa.rninhamen&os por· 

Mas, Sr. Presidente, . bi1 muita cou>a. boa. um encaminhamento em penca (riso). iotro· 
a.hi nessa. Constituição. . duzlo.do-se o ro1.a.riv em que estou rezando ; 

Estou correndo o risco de ser sebu.stianista, e até o fd.QO de modo heretico-feliz·mente o· 
ma.s a ver lade é que hiJ. muita. causa. boa. queima.deiro a.inda. não ·. funccion11. alli na. 
a.hi, inclusive um artigo que ga.l'aute a. praça. da. Republica.-pois Oliltou pulando. as 
todos os cidadãos o liVL'e exorciclo de qual- A·t~c-Mariag o só pegando os Padre-No8sos, as 
quer cargo publico, uma. vez que tenha.m conta.~ mais g.1·ossas, mais volumosas. · 
talento, virtude e ~a.ber. · · Niio pos3o ser mais razo~~ove!, Sr. Presi-

Ora., esse ~rtlgo está de p~. pois que, dente. Iraa.gino. V, Ex. que são ottento. 
eo.tendo, nã.o foi revog~do . E umu. voz que emeuda.s il e2~ou fu.Ua.ndo sómente sobt•e -vlo.te 
isto se da, pod~ .ser invocado esse :~.r&lgo ~ ~inco, o a. \é mal'~ue~. pa.ra. oã.o ab..>rreoer 
e a.hi tamos uma cousa. curio.•a: na lle·pu- meus collllga.s, a. quem p or fórma alguma 
blica. um individuo se abrigar á sornb.- a. quel'O eaustioa.r nam flu,gella.r, man,tendo·me 
do tbrono imperial. com impertlnaacia. in~upportavo! nesta trf· 

Passo o.deante: já. estava divagando para buna., da . qua.l a gente deve oa.da. vez mais 
o te~rano do throno ímparí;Ãl . . anda.r cor!'ido, porqlle M() é realmente um 

Na.o vou lá. (Lendo um a11uZso.) posto para. pegar a. a.Barllh!a e, em prestigio 
· Ah I .está aqui ! P.;>is o. Ca.ma.ra; no seu da autoridade, não nos ca.be treque.atul·a., 
grande euida.do pela. sa.ude publloa., não·quer Vou á.s duas emendas ímporta.o.tes a qua-
adopf.a.l' sómen~ medidas contra. a diasemi· ma referi. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 13:45+ Página 20 de 25 

SESSÃO EM 28 ,DE SE'J1EMBRO DE 1904 

Quando se rallava. a.qui uos pel"igos advin- O Sa. PRESIDENTE.,.,- Peco. a,ttenção do no. 
dos da va.ccinação, quando se apontava para. bre Deputado. · · · 
casos cap1tulailos nas compendills que acon- o SP •• BAJ:tsos .... LIMA_ E' a ultima. Exa
selhama vaccinaçã.o,como oriundos da, mesma. cta.mente coincide com a justa impaciencia 
va.ccina.çã.o, accidentes secnudarios, .moles- de v. Ex. 0 meu desejo de não fatigai' a 
tias graves com o typo epidemico,allegava-se maioria; e~tou chagando ao Ultimo pa.
sempre neste recinto, e muito mais nos ar dre·nosao. 
tigos publicados na imprensa: perJdica, que «0.;; tuberculosos !lill_ qua.Inuer_gl•.á,o_ só secão 
isso era no tempo da vaec1naçao braço a . "-
braço, da v:àccilia humanipa.d!J,, e que agorn. vaecinados se quiz'arem o legitima.rão_s_ua 
esta . .se achava proscripta.... Proscript" recusa. cxhibindo attestado do seu l:)ledlCO 

· d · t t · 1 E asslstente.)) 
depois e ter matado mui a gon e - •' na Está. claro. Pois não lhe fica. ::t li herdade 
época. em que era. compulsoria-e foi com- b 
pulsoria na p 1•usllia por .muito tempo-alle-. de :Preferir morrer de tuberculose ou de . e
gava.-sa sempre Que el'a muito boí!o, até 0 dia. xiga 1 Póde escolher; si é tubereQloso, porque 
em que se vel'ificou que ert1. má, e os q~e obriga.l-o a. se vaccinar ~ .. 
tinham roorrido em consequencia. da app!t· Ha. quem sustente que ás vezes a, va.ccma. 

di t 1 provoca. uma reacção benefica para o tubel?· 
cação disto não po am l'esusci ar· culoso; mas ha ta.mbem qm~m atnl'!ne qua 

Pois bem, veritica.do que a vaccinação hu- isto póde desperta.r um recrud.escimento da. 
roa.ni:~:a.da., bra.ço a. braço, tem esses pel'igos, m~>lestia.. 
é licito prohibil-a e ê o que faço: «Os me- Seja como for não se póde obrigar um 
diaos que empregarem compulsoriamente a :,uberculo~o a se va.ccina.r colltt•a a vontade, 
vaccinação humanizn,da ou a vaccinação 

b Bem, a Cama.ra va.e vota.r e .não serei eu 
bi'aço a raço. • .» quem a impe.ç:~ de vot:w e muito menos tome 

Oompu~o1·iamente; .si a. família. quizer vêr parte numa. votaç1í.o que é feita. co!I!- mani- -
o recemnasaido em que roi aolhida a vaccina, festo desrespeito ao Regimento. (itlmto bem ; 
conhecer os antecedentes da família e pre- muita bem.) 
ferir col'rer esse risco a correr o riseo 
oriundo de uma vaccina animal que não sabe o Sr. Germano H a s&loeher· 
como foi p·:eparada, terá essa faculdade· A (p8la ordem) ~ Sr. Pl'esidaute, venho pro
emenda só se refere ao caso da vaccina.ção val.' a v. Ex. e á. Casa. que fui sínoero quan· 
compnlsoria. (Continua a ~er) do, ha. diai, corri á. tdbuao. PIU'a. defender a .. «... serão demittídos, sem prejuízo da. !l.ttitude que havia. assumida por occo.siã.o 
pena. de tres mezes de prisão el)l que in- da vohçã.o uo projecto de vaccinac!to obri .. 
correm.~ gatoria,. 

Sim, est:t claro: cadeia por tres mez~s Disse que 0 meu p;•oposito não ~ra. :por 
para o vaccinador que exorbite.! Ab! cadeta fórma. alguma, .obstar a votaçã.o diloS emend~s, 
é boa~ 1 Pois, então, é para todós I mas sim a,8sígna.la.l:' 0 ardor pt•ot~~do e sm-

lma"'ioe-se que o individuo cllega. !lom va.c- cero que me animava. nessa. .occa.suJ,O. 
cina á"'ca.s11.de uma. f<\mitia, fa-r, qusstã.o de A situação hoje está compl!ltameate mo· 
ino1ml 1r to,tt\s as pPssoas e verltlca-se mais diflca.da A resolução da. Ca.ma,ra., delibe·· 
tarde que aquella. va.ccina produzill infecção rando fazer a votação eng!oba,d.a. da.s eman
syphilüioa.... Ha alg uem quo conteste que da.s, emba.ra,c11. de fó1·ma e."<triloorJinaria a. 
a vaccinação nestas comlições posga. Pl' tl· a.ttit11de d<L\]Ue!les o. q11~tn apruvoíti\Va. a 
duzir accideate de syphilis ~ (Pausa) VM se vot,lcito ptJ.rcella.da. . 
ver e desoobre-se que o medico,que irmoculou D~ ra.cto, enMutro·me dea.nte de uma. sor1o 
a vacaina. em uma farriilia,não estava usando de emandss, das quaos umas merecem a. mi·-
de lympha a.aimal, da lyropha colhida em nha approvação e outr<l.s nã,o. . 
vitello, mii.S sim da _Iympfl,1 colhida. em A m1nha. situação, pois, set•üJ. ou a.eceitar 
um individuo t a.ra.do. Então este medico não em globo todas ellas ou rejeHat-as todas. 
""deve soft'reralguma cousa? Não devo h• paPa D_iscutikJd seda. ocioso, pois Po C11rnara. se 
a cadeia. 1 Pois então ainda irão ter o pri- inclina para a l'ejeiçã,o de t oU.as as emenda. s 
vUegio como tinham os antigos ecclesiasticos e, na~tM condí~ões, eu m3 roput·J v~nci~o 
que tinbam um fôro especial pa.ra. serem na Iucta, regtanJ.o·ml} a.p~o.as a. cousct13!l01'1. 
julgados como no tempo de Gregorio Yli e de quo cumpt•i meti devat•, s Jbt•elucl~ _neste 
Pedro Ul, por seus pa.res 1 Nã.o. mDmeuto. Agllll.rdo-me p:J.t•a, na. OC)aSUl.O em 

Vem outra. amonda: 11 Os tuberculo>os em que me encontrar em maioria, usu.r das 
qualquer gráo.:~> mesmas IUffi!loS de que ella. usoll ne~te mo-

Sr. Presidente, ha cliaicos que sustentam meato, batcadl)-me efflca.zml3ate em favO!' da 
que na.s gra.ndes cidades ha maioria. de tu- causas que defender no momento. (Muito 
berculosos d.e g~áo diversos. . . bem ; muito bem .) 
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ANNAES DA · CAMARA 

O · •Sr. ThoJDaz Cavalcanti 
'(pelá or~) - Sr. Presidente, pedi a paía: 
VJ'A pa_~ ·fazer uma. declaração • . 

.. .' Como-a Camara vill na si3Ssão pass!lda, 
pronunciei·mp; pelo voto, contra· a. revo
gaçio do artigo do Regimento, que man· 

-da.vfl, faz_O!', uma. a. uma, a vo~ão das emen· 
· oas. · - . 

Como não quero, com o meu voto e com· a 
. roinlia presença, sa.ncciooar este acto; . que 
~oonsidero atteu.tatorio contra o . Regimento, 

' . doclar.> que me retiro da. seesão emquanto 
·~stivel' em~ elaboração· nesta Caina1•a a vo· 
tação do 'projjcto ·em dí8c11Ssão. Era. · esta a 
declaràçâQ . ·q11e tinh~ a fazet', pa.ra jllSti.ficar 
minha . a.usencia na. votação do projecto ·• · 

; . ' '. . . . 

o ·eh•. ·Presidente- Peço aos St·s. 
Déput&dos que oceupem as l!U&S eadeiraB, 

-ilLilm de ae evitar & verillca.ção das votações. 
V4o-se votar as einenda.s de ns. 19 a 85, 

.excluída. a. de li. 33; que pertencé ao numero · 
daS emendas o.o art. 3• • . · · . 
· Proeederi.do·se iL votação; são as omendas 

rejeitàdns por 103 votos contra. oito. · 

O Sr. Pre&id~nw- Vae-se pl'OCe
,ider. A vo\açã.o das emendas do a.rt. 3'•, ioclu. 

«Fica derogado o art.l48'dó . regulamento 
n . 5.15(), do S,de março de 1904, assim .con• 
cebido : . 

•Toda pessoa. que denunciar á autoridade 
sanitari<J; um caso sonegado de molestia In· 
foctuosa receberá metade da multa que for 
paga pelos culpados,:. · . _ 

Este · artigo ê .o tal. que creou a indu11tria . 
da. delação, om ·vil,' tu de da qual o.denunciante 
entra. ein metade . da importancia em . que 
for multado o desgraçado em cuja. casa re
bentar um caso de nioles~ia int'éctuosa.. .. 

Primeiro q11.e tudo, esta disposição . é tm..;•·· 
moral, p()rque ae preilta. a negociatas, vem . 
organiza.~ esse novo meio de vida., . qu·al · o 
de andar eqeirando as casas para. ver si ha 
ilella.s molestia infectuosa. ' 

Desde quo a. va.ccina lmmunízã; desde .que 
impede a propagação do m:1l, não ha. ~~-
sldade de denunciar ca.sos de varíola. · · 

O SR. GuvÃo BAPTlSTA dá. qm apa.rte~ , 
0 SR., BRICIO FILHo-Eil não contesto, O 

a.té a.fllrmo, que a. vaccina immWJiza. con~ra.· 
a vario la., ma.s oito em · absoluto. Acho até 
que é o melhor meio prophyla.tico empl'il•. 
g&do contra. a. varíola. Parece . que nã.o ·me 
fiz entender. 

si v~ a; do D • 33' 0 SR. GALVÃO BAPTISTA -E' O que pa· 
o Sr. ·nrieio Filho,-,-Sr. Prosi- rece. 

dente.- tambem venho raiar o meu rosa.rlo, O SR. Batc1o FrLuo - Desde · que coro:: 
tanto mais quanto as emendas ao a1•t. 3° ·a vaccinação não ba. o perigo do contagio, 
.foram· apresentadas por mim, excepção feita ni.o · se comprehende. a.s vantagens da dela-; 
da que tem o:n. 33, que pa.ssou do primeiro ç&o para. algum caso espora.dico. .. 
\Para ·o . segund~ grupo, em consequencia. de Passo a.lém, passo a outra. emenda.. . . 
uma representaQão db illustra.d.o Deputa.do . cRevoga·se a dhposição d, da lettra A <:o 
(pelo Rio Gr~nde do Sul. § lU do nr~ . 69 do decreto n. 5.156, de 8 

-.· Serei bravo, não coro aquell~ brevidade de ma.rço de 1904.• 
~.que podet•b 1\gradar a.os·n9bres Deputados, . 0 SR. BARBOSA. LurA:- E' um_ a boa. dispo· 

· mas com brevidade tendo um certo prolon· 
.gli.meuto, visto que não se trata. ~exclusiva- siçio. · 
mente de uma emenda, mas de uma penca, O Sa. BmCio FILHo. - A citada. disposi
de' · um rosa.rio de 19 emendas, cada. ·uma ção :reret·e·se a. desin!ecçio dos tt•ipolautea e 
dellas dispondó sobre providencias Inteira.- passageiros de .navios procedentes de portos 

.,mente diversas. · ~t'eociona.do.s. · · . . . 
'. Comprehende V. Ex. que encaniinbar .. a A diaposição nlto deve ter ~plicaçã.o : 

·vota.<;ão de 19 emendas não é o mesmo que d 1 t tl · · 'd · 
. , encarilinhar. a. de uma. Alêm da. oonfnsio quan o ·os pa.c en es verem so l'I o "1'6• cento vacc.inação ou ravacoinaç&o. · · · · natural que tUrPa, o espirtto do orador por · · 

ter de toma.r em consideração UI 1188Umptos Vamos á. seguinte emenli&: . . . . . 
dift'erentea, del'e ·attender-se d. na.turoza dos cRevoga~e a. S• parte do§ 12, letira. c d~· 
·ri:lesri:ú)J1 natureza complicada, ezigindo certa. 8 1• do n. 3 do art. 73 do decr~~o n. 5.1156, 
a.\tençiO. · · · _ do 8 de março de 1904.• - · · 
: Eeii&S 19 emendas, si fossem examinadas A disposição exige umu tantas prov·iden· 

·com -o Intuito protelator1o, darlarn ensejo a aias em eaaos de moles tias in!ectuosas em 
um longo discurso; examinadas, porém1 navios recem-chegados. ·T0rnam·se dispen· 

··com o d9!1ejo de fornecer somente alguns ea- aa.veis, quando ae tratar de va.riola. . . 
-cla~iinen~ DO momentO da votaçllo, não Ouira. emenda. ma.ndll. rcvoga.r o art. 89.-
-deixa.m ·màrgem a longo exame. ·· . · E' o que impõe obrig&Çõos ·ao locatariO". O 

. Vejamos a: emend" n. 36, que _estd. ineluida. vaccinado deve llcar livre de uma. tal exi-
,,ne.ne srupo : ' . . . gencia.. 
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SESSÃO El\I ~8 ·DE. SETEMBRO DE 1901: 669 

A ou~ra emenda. manda eliminar. o art. !lO? O SR. BARBOSA LIMA-&' muita emenda. 
do Codtg~ 1e Torturas. E' o_ artigo que dispõe · junh. ·· · 
.sobre de.>Infecç(ies nos predws.. · 0 SR. BRICIO FILHO- Tei'ei occasião de 

demonstrar isso, si acaso consentirem que eu 
volte á tribuna. · 

Ha ainda outras emendas que deixo de 
lado, para só tratar das que se· referem a.o 
art. 200 do Regulamento Sanitario. · 

O artigo "iratn. dM injeeções pelo sôro O Sa. B.~:asosA. LmA-Voltar quando~ 
contra a. peste. E si· o pastoso for vaccinado de pouco O sn. B:aicro Frr,uo-Na 3" dili'ausgão, _ 
iempo1 · O SR. BA:auosA Lm.h.-0 projedo não for 

O S:a. BARBOSA LnrA-Como é que se faz aecla.mado boa tem om toda,s a.s discussões?' 
eslia vaccinação contra a peste 1 Onde é r. O Sa. Barcro FILHo-Sr. Presidente feitas 
Será nos. glutoos ~·Nas 11enhoras, por exem- estas b.re_!es cou~ideraçõe.!l, . vou deixa; a tri- . 
plo, onde será~ · bona.. Nao levo a.. ingenuide.de a. ponto do· 
. O SR. BRICIO Ftl.~o-~ã.o sei como se faz; sttP~or que o art. "212 seja revogado. ~ 
xsto é com os comm1ssa.rxos de hygiene. .. . Nao, SJ.'. Presidente, as emendas em 

o s B L s ~ 1 t cacho, em pene~, reunidas em r osario seri.o 
R. ARBOSA IMA- er ... nos g u oos ~ todas rejeitadas de um só golpe, de ~ma só-

o Slt. BR.ICIO FILHo-Isto é lá. com oo col- vez,:p~r um só acto da. Camara. dos Deput:ldos, 
legas da. hygiene. . em ytrtude do l"esultado da sessão tumnl-

0 Slt. BA.:anosA LlMA- A questã.o dare- tuaru~ de llontem. · 
gião ê importante, pQrque envolve até ·· O illuitre reprascnGa.nte do ·Rio Grande 
ata9.ue ao pudor, desde que isso é compul- b~ntem, 3:0 deixar á tribuna, !aliou na ave: 
sorxo, m~a va.oomal. Esp3ro que dentro em breve 
· o s B · F p SeJ~ ina.ugura.d.? o eiooo . {Riso,) Veremos 

R. arato ILlto- ara fazer a iDjeeçio en.ta.o no co~bo10 que tiver de rolar aobre os 
o pessoal da. hygiene tomará "este! espeolaes . . trllhos do elxo um carl'o lovo.ndo em seu bójo 

·Que vestes serão essas~ alguma cousa. sem vida,alguma cousa. morta 
OBa. BARBOSA LIMA-Quando se tratar de o nosso Regimento, em fra.noa. decompoaicã.o' 

alguma Venus Callipfgia., ha de ir ta.mbem com exha.laç11es inc<immoda.s. (Jiluito uem : 
a . vend,a., como respe1 io ao pudor. muito bem.) ' 

O SR, BRIClO. FILHO - Outras emendaS 
versam . sobre assumptos jmportantes. Não 
me ocouparei dellas para. nã.o prolongar o 
eDoa.minbamentO da -vol&Oão. 

Tra."'-réi da. lO ta, que mo.nd& revog&r o 
art. 212 do Regulamento S!)nlta.rio. 

Art. 212: .: O numero da vaccinaoõoa a 
reva.ooina.ções praticadas pelo inspector sa.nl· 
ta.rio serd. um dos elementos de recommen· 
daçã.o para. o tuncciono.rlo, o, como tal, Jerã 
levado em conta, quando sa tratar da &julza.r 
dos merltos de.ca.d&. um.• : 

Ora., Sr. Presidente, eate artigo to i feito 
na. falta. de -vaooinaçã.o o reva.eclnac;ão obt•i· 
ga:torias, .Agora, quo, em virtude da lei, a. 
obrigatoriedade vae surgir, agora., que a po
pulação brazU!:}ira, todos, de no1•te a sul.do 
paiz, terá de apresentar o seu braço á. lan· 
ceta. do. Va.llCius.dor, .n~ se com.prehende que 
e oons1dero como elemento de recommenda
çiio ·para. o fancoiona.l'io o numero de vaocí
nações, sendo levado eli1 conta. quando se 
trata!." de avaliar o mel'ito da .cada um. Não 
é justo, não se comprehende que 1l.que de pé 
o··a.r.tígo, quo faz com que o funccionarlo va.c 
cine em massa.; . 

Mesmo porque, Sr.Presideate, está. demon
sirs.do que muita. vaceina,c,:ão junta., feita. por 
o.ta.cado, em m&ssa, não permUto todos os 
cuídados antiseptlcos , 

O Sr. Barbosa Lima (pela or
dem)(·)- Corno v. Ex. muito bem advcrtiu 
dua.s emendas minhas que figuram no ímpres: 
ao, como subordinadasiL ma.terh do art. 2u, 
a.bi _estio erradamente clasaillcadas, pois que 
dev1am ser transportadas para. a 2• secçã.o dG .. 
rosarlo & que eu venho alludlndo, isto t; a. 
que se refere ao art. 3o, . 

São estas emendas as que estão 110 Im
praS8o com os ns. 33 e 39. 

A de o. 33 diz: • Fic:l. derogadt> o artigo 
148 do Regulamenta 1.156, de 8 de mo.roa 
de 190!, regul~rnouto que baixou para. ex· 
execuçao da 1e1 u. 1.151, de 5 de janeiro d& 
1904:.. 

.Este Regula~ento é o que acompanhou a. 
lEn sobre hygtene com intervallo da. tres. 
mezes apenas. · 

Menos feliz foi o regulamento da lei . a.liá.s· 
tão c~uistica., destinada. a a.bolir a tributa
çãO _inter-estadual, ~ qual até hoje continúa~ 
a. v1ver com muita. sauda; graças a Deus, 
sobrecarregando o commercio, Ii.otad.a.mente. 
em um dos Estados, não muito no extremo 
sul. 

O artigo que eu pedia que fosse darog&do 
mas que vae viver cada vez com mais saude: 
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--é o art. 148 que diz que toda a pessoa· que do ventre; hotrvé a êa.rilarà;' quG votou· a:}ei 
denunciar á autoridade sanitaria um caso de·I3 de Maio, e tambeni:à Camara ou Con
·sonegado de molestia· infectuosa, perceberá. gresso que votou .. errí tempos idos, a;Jei' de 
:metade da multa que for paga pelo culpado. r~pressão do trafi(fo, sob a babiL direcçãó de 

E' o ai'tigo de .espionagem, ê o art1go da Eusebio, repondo em vigor· e desenvolvendo 
delação, é. o artigo inquisitorial, é. o artigo a sabia logislaçãode Feijó; de.I831. 
dos suspeitos, é o artigo ignominioso· ! . . Esta· será a C amara, este será o. Congresso 

Não .acredito que a Camara queira. con- que terá votado por acclama.ção a vaccina
serval'; não penso absolutamento que a Ca- ção obrigatoria. E' uma floração invejava! 
mara julgue· honesto; julgue republicano, para as glo1•ias parlamentares que hão de 
_julgue digno esse artigo. tornar excepcional -flsta· leg1slatura. 
· · Propunha,eu, assün, á Garoara, um meio, · A: emenda. 86 diz: «Deroga~se à disposição 
que nunca suppuz que ella deixasse de ·. ac- D da Iettra A do art. 69». 
ceitar, para .repellir essa indignidade offi.cial, Não en Gendi bem o encaminhamento · do 
que aconselha a que 7'sobretudo os. indivíduos Sr. Deputado Bricio Filho á votação dessa 
que vivem do que se chama, por euphe- emenda/ . . . 
mismo, suas' agencias, isto é, que não teem Parece que elle o· fez no ponto de vista 
o:fficio nem beneficio' possam tazer um· pe~ clinico, más ha o aspecto político, moral a 
culio,possam constituir um certo patriinonio, a:.té . regimental, . supposto que ainda exista 
and'ando a espionar, a olhar, a ·procurar ver o Regimento. ·· 
·em que ·casa é que ha .. urn individuo com Emenda ao a1•t. 69. . . 
cara· de irripahidado, um outro ·com tu bar- Acho que está prejudicada. . 
culose, onde se abriga um outro com escar;. E' ditlicil manejar tudo quo ahi está. 
latina,: etc., etc., em:tl.m quaes as moles tia& Tem numeração romana, tem numeração 
contagiosas de noti:tlcaç~o comp1:1lsoria. arabe, tem Iettras maiusculas, depois minas-

Esse artigo~ poréin,,casa•se ..• ca.sa-se, não, cuias, só faltando alphabeto gregô·. 
vive em contubernio com um outro digno Emenda ao art. 53~ -
· de semelhante conjugação. E' o art. 212. Acho que está prejudicada esta. emenda • 

. Sobre· este' . artigo· j& mULto bem adve_rtiu Vamos aos out1·os. Art-. 89. ._ · · 
um illustre cirurgião que e::;se ar1.igo é um · · E' o a;r•tigo:que facilita o· confisco-.· _ , . 
perigoso convite á rapidez no emprego e na Quem tiver sua casita pequena, além dâs 
ápplicação desse processo; não ha mais ne- exigencias da prefeitura, tem ma.iEt~ exigen
cessidade, ou· me·smo, abrirão mão de seme- cias, variávei~ . segundo o insi>ector Sauita:. 
lhante e~lgencia·,. de veri:tlca.I' si o indi-viduo ri'o que ví!)ite a ca.sa. Ou faz estas e·aquellas 
foi vacci·nado dentro do· prazo exigido pela obras~ ou· a casa ftca: interdicta. 
lei, isto é, dentro do prazo da imrnunidade'; Si não tem dinheiro para decimaa, pennâs, 
e por ouWo lado se· deixa de parte tudo d'agq_a e outra::; cuusas, está. sem a casa. E' 
quanto· é cautela e meio assecuratorio da um bom iiiicio de·.contlsco, mas isto' não· deve 
pureza. desse serviço, quer . em ruluçã.o ao ser· alterado. Qualitu. pe·or, melhor. 
individuo, quer em relação ao instrumental o·· art . 9(f repro..tuz· este·, e, si aquelle ti· 
-cirurgico de que se serve; a CamaJ·a se vessé sido approva:do, este estava; prejudi· 
.lembrará., não porá em. duvida., é f .cto que cado. 
não póde ser contestado de modo serio~ e até Bem, vou terminar. . 

_já foi confirmado aq:ui pelo Sr. Depqtado .Não quero, Sr •. Presidente~ tirar a: Y • Ex. 
pelo Districto Federal, referindo·se á de- o prazer (' â camara a; gloria, de ulthnar 
missão que foi infringida a esse delegado: de esta . votação, contribuindo para tornar mais 
saude, que delegados de saude e inspectores . famosa. a dit~t de hoje; data que nos . recorda· 
sa.nitarios h~ que leva.tam sua preoccupação (a.promulgação' da lei . que immoi•talizou o 
de ter umai fé de offl:cio em que figurassem vtsconde do Rio Branco ; datà que ma1s de 
muitas vaccinações até o ponto 'de d~rrama.r ; pertonos r·eco·l·da o festim em que se vae 
a lympha sobre uma mesa coberta de poeira :mos-trar- que grande parte dos ataqu·es dirigi
e -ahi1 molhar a lan·ceta ás carreiras, para :dos ao· Ministt·o da. Fazenda são mais profor'

,yác~inar o m'ais depressa possíveL mula do que out1•a cousa;·~ S . . Ex. vae ser 
, , : · _o·u~ra- dispdsi'cão provoca a minba atten..; proclamado ben(3merito; e data que, já agora,

çã;o';.:,parai ~ccentuar o que é que a Camara- dará lugar a. celebrl·z~r·se aind~ ma-is a vo· 
. v~:e~:vptar~ isto é; como é que a Camara vae tacão da lei relativa á. va~ciilação cornpulso- . 
--cm;ôar a obra que definitivamente ha de im- .ria. DiN;e-ha. que sim ; mas acho que alei 
mortafizàl.:.a. Cada Gamara tem- o seu de~ ti· está votada desde hontem; está. votada, dada 
no • Cert'a; ·Garoara foi: . chamada-a Oamara a galhardia de uma maioriâ . esmagadora, 
da lei 28 de Setembro (estamos p1•ecisamente mesmo contra tini "'eto qriA po1•vi:mtura viesse· 
no dia ~emorando), a Camara. que bbertou do Presidente da Republica. S. Ex. poderia 

· os nascituros, que acabou com a. escravidão ser accessivel a essa. manifestação de suB· 
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ceptibílidade .. doentia .. e ·. querer vetar. Pois 
bem, estamos garantidos de que haverá 122 
voto~ .para manter a gloria. incom parava! 
com· que a actual legislatura. se vae recom
mendar aos vindouros, e, mais particular
mente, · aos conteniporaneos, tanto mais 
quanto mais pobre fôr o lar em que entrar, 
de lanceta em punho, o executor dessa faini· 
gerada lei. · 

v. Ex~ póde proceder á. votação, a qüal 
perturbarei tanto .menos quanto; como na 
vez passada, não tomo parte nella. 

Tenho concluido. 
(Muito iem, muito. bem.,) 

. o Sr. Presidente-'- Vae-se votar. 
Peço aos nobres Deputados que occupem as 
suas cadeiras. (Pausa)' 

Vae-s~ proceder · á votação das emendas 
apresentadas ao art. 3° do projecto n. 121, 
de ns. 86 a 104 e mais a emenda. n. 33. 

Os . senhores que approvam as emendas 
queiram levantar-se, conservando-se de pé. 
(Pausa). · 

Votaram a favor â direita 3 e â esquerda 
5 senhor·es Deputados; total 8. 

Queiram sentar-se os senhores Deputados 
que votaram a favor e levantarem-se os que 
votaram·colitra. (Pausa). 

Vútaram contra; á direita 49 o á esquerda 
~5 senhores Deputados, total 104. 

As emendas foram rejeitadas por 104 vo-
tos contra 8. . . . . 

O projecto pa.ssa a 3a. discussão. 
Posto. a. ·votos, é approvado em aa dis

cussão e enviado á Com missão · de · Redacçã.o 
o seguinte · ·. 

PROJEOTO 

N. 181-1904 

O CongressoNaciona.h•esolve : / 
Art. 1.° Fica. o Governo autorizado a ap

plicar ao preparador de · historia natural 
medica da Faculdade de Medicina do Rio de 

· Janeiro, Dr. Antonio Sattamini, a disposição 
da lei n. 138, de 21 de junho de 1893, consi· 
derando•o lente substituto da mesma fa.· 
culdade, designando-lhe a secção que lhe 
compt3te pelas provas dadas em concurso e 
.segundo as conveniencias do ensino. 

Art. 2.0 Revogalli-se as disposições em 
contrario, 

O Sr. Sá. Freire (pela ordem)-Es
tando sobre a mesa a redacção final do pro
jacto que acaba de ser approvado, l'equeL·o a 
V. .h:x . . dispensa da impressão para ser vo
tado immediatamente. 

Consultada., a Camara concede a -.. dispensa. 
pedida.. 

Em segLlida, é sem debate approva.da a 
seguinte 

REDACÇÃO 

N. 181 A -1904 _ 

Redacção final cio projecto ti. 181, deste anno, 
que autM·iza o Presidente da · RepubUca ~ 
applicm· ao JJ1·epa1·ado1· -ae· histoi'ia mitura~ 
medica da Faculdade de J.11ediCiná do ·Rio 
de Janeiro, D·t. :Antonio Satlamini, a dispo· 
sição da lei n. 138, de 21 dejitnho .de 1893, ~ 
conside;·ando.;o lente sttbstituto . da · mesma 
Faculdade, . des~gnando-lhe a secÇtío qtte ~he 
compete pelas provas dadas em conctwso e 
segundo as con"Venieni:lia$ do ensinó . ' 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o Fica o •. Presidente d_a RepubUca 

·autorizado a applicar ao preparador de his
tm·ia.. natural medica da Faculdade de M~di
.cinà. do Rio de Janeir·o~ Dr. Antonio Satta.~ . 
.mini~ a disposição da lei n. 138, _ de 21 d,e 
:junho de 1903, considerando-o lente sti.bsti• 
t~to da mesma Faculdade, designando-lhe a 
secção que lhe compete pelas provas dadas 
em c,oncurso e segundo as conveniencias do 
ensino. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições· ,em· 
contrario. 

Sala das Commissões, 28 de setembro de 
1904:._:... Domingos GttimartTes.--· V. lltasba-· 
1·enhas. 

É' o projecto enviado ao Seriado. 

Posto a votos, ê approva.do em aa discussão 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 185-1904 

«0 Congresso Naciona.lresolve: 
Artigo uni co •. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio, da Fázélida O
credito extraordina.rio d.e 51$849, Oill•O, a· 
604:394$945, papel, para e:ffectuar o paga,.. 
mento das divitlas de exercicios findos con
stantes da relação seguinte: 

Ouro Papel 
Ministerio da Fazenda 171:789$592 

» »'- Marinha 157:783$988 
»- »- Viação.. 140:899$307 
» » Guerra.. 105:536$905. 
» :. Justiça. • 26: 956$9~3 
» do Exterior, 51$849 1:428$170 

revogadas as disposições em contrario.» 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
-Sr. Presidente, depois que V. Ex. annunw 
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ciou · a ultima vota<_ão, começaram a sahír das de axercicios findos relativas ao3 vari(N 
Deputados do recinto. Ministerios (3~ .discussão) ; 
. · Quando se votou o projeclio antecedente, · 
ainda havia numero; mas agora não ha visi· . Votação do _projecto n • 193, de 1904, rela. .. 
velmente numero. · ttvo á. emenda· do Senado· ao projecto nu· 

Os Sr3~ Deputados o que qucri~m era votar mero 318 E. de 1903, qüe fixa. os vencimentos 
a vaccínacão obrigatot•ia (apoiadfJs, nlio apoi- do P2S.Soal da. Mesa. de Rendas de 1 a classe da 
a~os), cumpriram o sou deve·r e .pJ.rtiram S. lh·anci~co, em Santa.Catharina (discussão 
em retirada.. ~ ·- unica.) ; 

-. Peço, poi~, a. V. Ex. que mande proceder ~.Votação do.pr0jecto n. 191, de 1904, auto· 
. _ â verificação da votação. _ r1zando o Poder Executivo a abrir a.o Minis.. 

Proc_edendo se á verificação, reconhece-se terío da. Industria, Viação e Obras Publicas 
terem vota.do a. fll.VOl' 65 Srd. ·D~putados .:~_ o credi_to extra.ordinario de. 72:85::>$600, para 
contra 4, total 69. p1ga.r a Amazon Steam Navtgation Comp'.lny• a 

subvenção relativa aos mezes de novembro 
o Sr.· Presidente--- Não 

mero. 
ha. nu· e dezembro dó 1903 (2~ discussão); ·. 

Vae-se proéedér á clÍamà.d.a. _ 
Procedendo-se á. • chamada, verifica-se te

rem se ausentado os Srs. Aurelio Amorim, 
Pasaos Miranda, Indio do Brazil, Dias Vieira, 
Raymundo Arthur, João Gayoso, Bezerril 
Fonténelle, Francisco Sá., João Lopes, Eloy 
de Souza, Teixeira de Sá, Pereira· de·.· Lyra, 
João . Vieira, Esmeraldino ·Bandeira, ··Estacio 
Coimbra, -·Pedro Pernambuco, · Arroxellas 
Galvão, · Jo'Viniano dA • Carvalho, Tosta, Bul
cã.o Vi!).nna, Augusto. de F:reitas, Rodrigues 
Lima, Mo1•eira Gomes, Gj,ldino- -Loreto, He
redia de Sá., . Irineu Machado, Nelson de 
VasconcellQs, Bulhões Marcial, Oscar Godoy, 
Erico Coelho, Cruvello Cavalcanti, Pa~lino 
de Souza, Francisco Veiga., Joãó Luiz .~Uves, 
Leonel Filho, Lamounier Godofredo, Henri· 
que Salles, José Lobo, Hermenegildo de Mo· 
raes, Joaquim Teixeira. Brandão, Lindolpho 
$erra., Carlos Cavalcanti, 0arvalho Chaves, 
Germano Hasslocher, Victorino Monteiro, 
Domingos Mascarenhas, Diogo Fortuna e 
Homem de Carvalho. 

O Sr. Px-eeid.e~te-Responde1•am 
4 chamada 90 Srs. Deputados. 
~Não ha numero para se proseguir nas v o· 

tações, ·. · · 

.--Fica adiada. a votação. 

.O Sr. Presidente-Estando adean· 
ta.da a hQra, / designo para amanhã., a se· 
guinte ordem do dia: 

' Continuac;ãÕ da votação do projecto n • 185' 
de ·1904, autorizando o Poder Executivo a 
abrir ao Mlnisterio da Fazenda o credito ex· 
ttaordinario de 51$849, ouro, e 604:394$945, 
papel, pa.ra. e1fectua!' o pagamento das divi .. 

Votação do projecto n. 65 B, deste a.nno, 
s~bstitutivo ao de n. 18~, de 1903,.que orga· 
mza o quadro dos audttores do exercito, 
declaração dos .seus direitos e deveres, tor· 
nando os extensivos ao auditor da marinha, 
e dando outras providencias (3a. di3cussão) ; 

2• discussão do projecto n. 199, de i904·, 
orçand~ .a Receita. Geral da. Republica. para 
o exercicio de 1905 ; >--

Continuação ·da. 2a discussão d~ projecto 
n. 145, de 1904, permittindo aos f'uncciona.
rios civis f'edera'Js,· · à.ctivos· ··ou inactivos, 
consignarem mensn.lmente· '6. .·sociedade a.no
nyma «Cooperativa Civil dos Funccionarios 
Publicas Federaes• a tê · dous teroos dos seua 
ordenados para pagamento do fornecimentos 
que lhes tenham sido feitos ~ela mesma. so· 
cieda.de, e dando outras providencias ; com 
pareceres das Commissões de Fazenda e Ia
dustri.'1 e de Orçamento ; 

2a. discussão do projecto n. 190, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministedo da. Industria~ VIação e Obras Pu
blicas o credito extraordinario de. 1:761$280, 
para pagamento da. gratificação devida ao 
ex~secretario do .· Jardim Botanico · bacharel 
Joaquim. Campos Porto, como director in~e
rino do mesmo jardim, de 21 de março a 21 
de agosto de 1897; · 

2& discussão do projecto n. 192, de 1904, 
autorizando o . Poder Executivo a abrir ·ao 
Minister1oda Marinha o credito extraordi
nario del:397$066, pll,ra pagam~nto ao ope
rario _serralheil·o~lampist.-'1 Ernesto Luciano 
Martins · da ditferença. .· de vencimentos que 
deixou de receber. · - · 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 50 nainu· 
tos da tarde • 
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113a SESSÃO EM 29 DE SETEMBRO DE 1904 

Pt·esidencia dos Srs. O~i,.,eira Figueiredo (1° Vice-Presidente), Julio de 1llello (2° 
Vice-Presidente), Alencar Guimari!es (fo Secreta,·io) e Julio de !llello (2° Vice•P,·esidente) 

O Sr. ~Alencar GuiJDarães 
(fo Secretario) procede á leitura do seguinte 

. EXPEDIENTE 

Requerimento: 
Do Dr. Salvador Felicio dos Santos e Óu

tros, pedindo concessão . de uma estrada. de. 
ferro entre as cidade.g de Diamantina e Cur
vello, mediante as condiÇões que estabelece. 
-A·s Commissões de Obras Publicas o de 
Ol'çamento. 

Ao meio-dia pt•ocede-se á chamada, a que 
respondem os Srs. Oliveira Figueiredo, Julio 

·de Mello, Alencar Guimarães, Thomaz Ac
cioly, Wanderley de Mendonça., Elpidio Fi· 
gueiredo, Hosannah de Oliveira, José Euze
bio, Urbano Santos, Luiz Dómingues, Frede· 
l'ico Borges, ·Sergio Saboya, Gonçalo·Suuto; 
Walfredo· Leal, Trindade, lzidro Leite, Tei
xeira. de . S~, -Ma.laquias Gonçalves, E~zebio 
de Andrade, Al'roxellas Galvã.o, Joviniano de 
Cal'Va.lllo, Oliveira VaUadão, Domingos Gui
marães, Neiva, Prisco Paraizo, Felix Gaspar, 
Garcia Pires, Alves Bal'bosa., Paranhos Mon-
teriegro, Rodri~ues Saldanha, Bernardo o sr. João Luiz Alves-Sr· • 

. Horta, José Monjardim, Heredia de Sá, Cor- Presidente, em primeiro Iogar vou passa. r 
rêa. Dutra., Mello Mattos, Erico Coelho, Lau- ás mãos de v. Ex .• afim de que t enha. o 
J;>indo Pitta, Pereira de Lima., Mauricio de destino regimental, um requerimento em 
Abreu, Carlos Teixeira Brandão; Francisco que 0 cida.dã.o José Estavam peuo indemniza
Veiga, Estevam· Lobo, Bernardo Monteiro, ção pelos prejuízos que soffreu na execução 
Ca.l'los Peixoto Filho, Carneiro de Rezend~, de obras do Governo Federal, requerimento 
Bueno de Pa.iva., João Luiz Alves Lamou· que vae devidamente ins~r·uido e qne, pela 
nier Godofredo, . Calogeras, Carlos Ottoni, exposição feita. pelo supplicante, demonstra. 
Wenceslau Braz, . Moreira da. Silva, Valois a. justiça. e a proood.encía do seu pediJo. 
de Castro, Arnolpho Azevedo, Leite de Souza, 
Ca.ndido Rodrigues, Rodolpbo Miranda, Her- Perante a. Camara e a CommiS8ão a quo 
menegildo de Moraes, Joaquim Teixeira f.Jrem distribuldos os papeis, terei occa.sião 
Brandão, Carlos Cavalcanti, Carvalho Chaves, de da,r maiores esclarecimentos, logo que 
Pa.ula. Ramos, Abdon Baptista, Marça.l Es- seja emittido parecer, pot• entender c1ue é 
cobar e Vespasia.no de Albuquerque. de alta, justiça. ou, pelo menos, de evidente 

Abre-se a. sess-ao. equida.de attender• ao pedillo fo~to pelo refe--
rido cidadão. 

E' lida. e posta. em discussão a. a.cta.. Apl'oveito o ensejo da esta,r na. t1•ibuna. 
para pedir de novo a V. Ex., visto que jd. 

O Sr. J O'Vinláno de Oarva- foi votado em 2& discussão o parecer sobre 
Iho-Sr. Presiciente, o Diario do Congresso vaccina.ção obrigatoz•ia, que se digne de at
d& meu nome entre os dos Deputados que se tender ao reiterado pedido que tenho feito, 
retiraram po1• occasiã.o de se p~oceder á. releva.ndo·me a. impertinencia, pa.ra ser col· 
verificação da votação do projecto n. 121. locado na. ordem do dia, o projecto que tive a 
E, como estive presente durante toda ases- honra de submetter á consideraçã.o"da :-Casa. 
são e respondi á · chamada., peço a V. Ex. que sobre tarifas. 
mande fazer a devida rectificação. Espero que v. Ex. tomará em considera-

Igual · facto deu-se na acta publicada hon- ção este pedido, collocando na ordem do dia 
tem da sessão de 27. Não reclamei, então, da sessão de amanhã aquello projecto. 
para não · parece1• imperticencia de minha 
parte, desde que so tratava. de uma. sessão tu- o Sr. Presidente-A Mesa ainda 
multuaria, como foi a de terça-feira. nã.o incluiu na ordem do dia o projecto a que 

Espero, portanto, que V. Ex. mandará fa.:· se refere 0 nobre Deputado, porque, havendo 
zer na acta a devida rectiftcaçã.o. em discussão orçamentos,pa.r~ceu-lhe que era 

o Sr P1•esidente-A Mesa attende
l'á á reclamação do nobre Deputado. 

Ninguem mais tazen. do observações, ê ap
provada. a, a.cia da. sessio antecedente. 

Pàssa.·so a.o e:spedie11te.. · 
Vol.V 

melhor não incluir do uma só vez, na o1>d.em 
dos trabalhos, tantas matarias importantes· 
Entretanto, o pedido do uobre Deputado será 
attendido. 

O Sa, Joio LtJu ALv~s ._Perfeitamente. 
- '85 
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·. _Vem á Mesa., é li!io !! P.nv~;~(f!! !1 qo~n$· . Q !!t!'"; ~!-"~ll!'d~~~e- Não ha mais 
.. sao,do Orçamento, um l'eqwmmonto de Jesá oradores iosectptos. . . 
· E~ves Mano, pedindo pagamento da. qua n- SI nenhumontro Sr. Deputado quel' usar 

tia.. ~te 12:000$ a ctue s9 julga. c.om- 41t·cito da palavra, vou pa.!ISO.l' á ordem do di~. 
~~!o~_motivos qu~ f!.ll<lga; (l'at,s4.) - · · 

. : O Sr- l.~od.1.•igues S a,Jdnnlut. OH.DE:I.L~P lHA 
- 1:lr. PresiJente, veotlO mo d!'Jsempenhar de 
n.pr-dever, que . !l~O foi hántem eumpPido, O Sv.. Pceiiid~to = Nao ba.vendo 
}iorque ·não Coipossivel á Mei!a coneedor-nie ntiniero le~ .1 par;~. se prooooor â~ Tot~~,ções 

. a.. palavra no exp~tli!:)ot.o , U!Ua vc11 que a da.s mator.l'as constantes da ordom do dia, 
· Mra foi esgota.,la P!!llo Uiustre Deputado por pil:Ssa•se á. ·ma.teria. ein.dlsC\!.sBào. · · 

Pernambuco, 0 Sr. Affonso Costa. E~'ilnntinchda. i~ 2~ discussão do projecto 
. Um. jurnal desta. Capital tl'tJuxa hontem o. 190, do 11):.'4, orL:;tndo a. Reecita. Oeràl da 

. ~JQa.notiçi!!oínv!3rirH~!lo l!o ;m~Y.l'~~ltp1 @.{~Ir- ~epuhliéa. pa.J:.:t · a o~ci.l1()icl..o lio lUPó • . 
• mJIQ4~ gqQ cq P.lQ t tllOO q~J!~{ggQ.!IÍO !!Dtr~ os 
. ~m\ufald~ {L!l,e YP.~~r§ll! .Y.Pll~f~ -~ it14i~il0!! O Sv.. Breside•~ te ,.,.- Nã.u ha. ora· 
: ;1\Q ·~-~ ; hlllll~!o ll!a.~~q.l!, .l1 i.ll,' UIN~!ª'P. 9.-!!t fl'lr!tl~ dor~ ins.:rífkls. (l!ausa. ) · 

- li.l~9 fcit,iJ, a l~tlfll}Ç l'Í!l:)<ni~~ Ao. pt· . (~a~~ ' 
locbot•. · . Q lih•. AhàoU: •Japtiatn. """'- Peço 

Este facto é.lnvmidico. · tl. palavl•J.. · · ·· · · 
. l!fot\vaf.!_ qqe njiq, Vlli\Pl &9 Qllli9loiJlJl!'-M1 JD._ e 
IIP.W'!lrM~ <li!. IJ~ SQ~~o de ~nt~-!W~J~m, o Sr. Pr.e•idteu:te ~ Tem a. pa.-

·!lh~gar c9!!a a. ~s~~ ç~ ~ me f~!'~i~W ª l~vra. o !IO.b~ Dopü~Q. · · . 

dfP~ir!J.1. r.,m~ l!)gg_ ql!!l' 9 ~r, U~g~llor. .y~o\i 
a .pa avn. . · O 81•. A.bd()n Baptista ~PeçP. a 
)tud_ãt'n$ '<;adí· .~diçq~~, n~q to,m~~ l*~~~ !l~ yQ\~- V, 'l!:lt., Sr•. Hresident!l, que me 11.ça ~hegàr 

ça,o esae _ li.. . . - as mãos .um impr.OSSJ do piouj ·cto." ( P.au.sa,) 
·. d. ~··1aÇ9 ~~ .. P~W\S!f!.~Q, P9t!l!l0 CSil,e ~rgji.\), SI>. Presidente, a O:úna1'a não nxigirll. de 

. ~- .mpreçsa.·'l'!l !!~JPPf-~ WlHtl? YlWl~ffi~!l~ mim uin dilieu1-so sobro doa.nçaa. . ·. 
OU·l">! priSnl.ét !llU,itQ Jjljy~Ç-~ 'tl\rJq qt19 é CQD;, · Eu GsLU.VlL GOilVBn~ido de q U8 mO pl'tlatid~ 
!l~~·nen~l!o:W!ition. IIIJ JU!!ll Es~llliJ, · · .. · ·· l'ia.~ õa.." tribuna L>ll mest1•ce aubre aa~umjMB 
· Teob~ó ~iitllt.\do. · · · .· · · · · · fin~ncoir.os que O>Jil~umatnos ouv-ir- aqui .com 

• o inaioii. a.caíaomuoto o ·quu mo .\)l'tl~am 
. ·o, -~· QI~v~l,·p.. V~llMl~o- gra~úCS(}l~ioo e lioãO Ol'ieDtii.ndo·iDa ó Juisil 
Sf• })r~sldente, Y~llll'> ~pre~oQt~r 1\ ÇQÇ~ide.· o o voto. Eiltrctl~llto, O<)tD a. maiouorpma. 
r~ç'o da. Ç~!,~a um r~qqei·!!De~tQ 4o P.~rtpil•o e com o ma,ial' <\Uapootamento pa.ra a ml~ 
da. R~cebedórla · de~tti!. Capital, ll~~l!i\!o aõ nlla lncompotoncia. (n~o q~{~~9$J, .O" tor
Cqq_gress() Naci()~!l-1 ~lo eq~!ipa.t·~c~Q ~Qs s~us o~do a l~lclal' este do~to p~J'Q o q11al, Çón• 

. xéJJ,Ill~P.D~ aost~O_!! ~gu_~iio, ~oritJ~tl~'t1,l'i!)~ ftll!So, nft:o ~tava hoje propM>á.do. . 
... -~ ~esm,ill :fepa.r 1ça.o. N4o ~l.lLra~l. çoro<:~ ~!~. P.\ll& vcrodl!o da 

. 
o. Sa. J~vxNIA.NQ na C.utYAE<IIo.,.,...]õ;' ·J';tstp. ._~ c;U~cllr!lO sob~ B.n~~~· Bl t~ 4~ ~' 

g!l~m~ lHUhJl}!!IJ a. ~l!ro,~lo d11. JiljDb .. . opi· 
. . ó ~~· ()L~VEIRA, VAJ.LADÃo.---Esse vadldo, !Hap ~ ~!),~,P,~Jito!), ~~cLaro a v. ElC. (! 4 c."'~ 
~I~J~e~td~I\~~~ - .. ~ ~~q~o nia,1ª J.~ef._p q~~rit_o qt\C, co~ a JH~!Ql,' s.atlsf.i'ç~(), pedir~~ 1.~9-!!liÇI!t 
13~E. . -~ PfQ~q ~1.'\tQs. . · · · · p.a,~·a. s~b~oro \'~K ~ i!J.ol4~ o br~lt~a.!l t~ . ~Ja,, 

1 ' assim qu~ ós pórteiro1 do T)lesolll'o E'l'" ~º~·~o ~o 1\lu,_s~rQ_I) tp,ut~, ço~~~~g~~ · Jl!e~
-. ~N~l1 da. Alfandega., da Ca.Ixa. dó Aniortlià., bro da Commlssa.o o.,,._ Ur'6ano doi Sa.u~ 

.. · ~ip!~T~d:o;eJ:.m.~~~s::Oi~~;t:~~~ ·~t~~;}~J~W~~~t~ -~%~~~~~~ ~ · 
.:deSSI\S repa.lltlções, teem uma gratltio~ :rrmru~qg tu:~~to!Ul~!~~à~~ted~ :~~~~~ 
e~~~~~\g~e.a é!4~~dade, poi~. que o qimsr~s- ea. r! '~íi t:~~~ A~ ~o.-~r~~d~ r~t!)vanc~ij-~-~~.P~~~ 
II) ·NacnoDal tome na maior coosid.eraÇÃ() ·o .P."·> · . . ~-
pedidóq\iu O~ submetto ao Seujulgam'eoto. O SR • .\B.l\O. ~ÇJ.UI GAI!V.i.O,.... EliJ"'. rola._.,. (Muilo blm; muito b.em.) - · .. .... 

Vem :!." MES&, é lido e enviado á. Commill, torio quo holll'3 o pa.iz. 
~ão de eroa.mento um requerimento de Gra.- o s~ . J\,R"P9N Bi\l'nar.\ ..;,.. ªe~~ór!~ que 
cllino de Mene2ea, . porteiro. ~a- ltece'b~or.ia. ~O,Pt:a · ()_ p~~oh1,_ Cl)il;1Q ~-u~~ llem ~i~ 9 !lQI>re 
do Rlo do Janeiro, pedindo equi.pllP~ de De~tuta.d.u,, ~. q~e. "u . s.~lll~~ev~~.a. ~Pro m~J~ 

-:~~Jt<l~§~~~ 3,\)S,jQS ~·~ ~J.'iDt~~<l\!lOS, (ta ~ua.. ho~;ra. ])a.~ :,l}ltm, r~V'!I!'!\«lO WP. º". ·ou'N . rep._rtycltõ, · · · ·· · ponto a rcspoHo do if.no r>~ço Hce~'& ·flfu'g. 
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trada· Comm's>ão de Orçamsntp pti.u!lo aull~ P~pegp-~1e quo o Corpo Legislativo, qtJ.!l a. 
tne\~~r :Llgpmas ~!llonda.s á cJn.~i<J.et•aciío tln. Cama.t• J~. dos D.eput:tdos pelo :rpcnos,.;-c! qu~ . 
Carna.r"!!- . sn mo dosculpQ este Qoncolto em que nM se 

·um .dellcs, St•. Prr.3i<.lcntG, ~ csto o1n r1uo envolve in_j llriól. a.lguma.- [.><trcee-mc, digo," . 
:J. 1\lus~I'!J.da. Çq+mnhs;to pl'Ocum osta,lmlecot' que <t Ga.m<u'.:t, si acc4,li~<U' a proposta da Com-
~ t<~'if!., q.u~ vigoro\~ M~ 1903 sol)rp o C.)~sumo .mbsão, colltessa.t•il. quo foi irreflec~ida, mo• · 
do sa.L. . , . _ diflcaild·.> no ot•çamento vigente ésso im-
. A Com'lTiissão sop ~jQ.u •, ali;ls recelll;[ldo, posto. 

pq1:g_,qo nã.o hJ, . clo!!l!.mr,ps ~ogurps p~ra, se Nos t ormos em quo estava, isto é a 25 
.. Y9@\é~~.quol):n~~eit~prQvellientd~'>:l~r?o tc r6is por k.Hog••a.rmpa, vigorou desde- 1901 
. d,esç~ ~ll · ~ódo tU.) !l,l!f!u;t~dor <tl1U prejq~lQ.Jlll al.é o fim de 1903. Dura.nt5 tres annos viu:se 

0: E!qmllpl'~!) Ol'ÇJI.rn.~llt .. rlO i a q()l"!lmiS5aQ,, até I}UO pOnto a ta.llaçio do 88.1 podia emQà.., 
d1gó, rccetand<J q :w ·u. ll'! ílr!lU1;epç,;~.0 .d~·.'l•~a r·t~QM' ou f,\cilitns o dc.~cnvolvimonto da. ·in
~d.ój)hd~ pl ra est!-} eiei'~f!~o ínlluJI.. sgria.- dust•'i<\ pas•.o:t•il (l a~. q_ua limite lia ' faria 
nient(}- pat·~ q tlesQqui!1bl'i.o o••ç.trricntari·r, Pl'eciso n.sp!p!'ill' e>~o · f\l.cf.9!' da. NJoe1~ ; ·en· . 
,Pl'O~\l!'a ' resta.y~içHl()r O Í[llj>ill!~f! ;).(!~igQ c!ccou- ti.'Qta.J)W, doJWjs d-a to~' a. Call;ll,U'& ~ounlto· 
S~!'Q.O ,., ... :25réJS p:.~r ~~h~.'Fillllfll:t qp. S:IÍ. c.ldQ, dBC!JI'fidQS ~'l~fl tres a.I)Jl9l) !J.~~d'QS:B~V.Ilo· 
· Nii.Q P!IS!:iO, SJ' . Pre~iden l,9 ; Ct.!n•;ord"t' com ção, qu.u u imposio,l·ooonii-Jcida.mou~ :i3MJJ.li· 

\1Stu pout.o d;~ P.l'o,J,PS;;~<~ !i•~. i'!-)çeii,;h,pOq!Je, Av v, potliu. sn~· ínoclillc~do sem granüá<:;i~1.
·;ttlo:p~ad~ Cltt\, ~>j t :}!'Oa.t•i,'l· a. :Lggr;\V~l' \\ qLJU <i~ !ICCCSSÍ•.Ia.ll.cs l.hi I'Oooit~, . de\l~tip .dB . 
si tq·<J.Çi.ío do custo do urn· artigo ul} CO!J~UIT)O w is tnllZ\3~ v.:lt:t. atrás, coufessando assim . 
.t~<} i!DPOl't().ilte P!>lllO é o s•t!. Pl'inci piJ.lHl<lflte f! LIO ba via. sitio pr~oipíta.da na modift~ê(to · 
:a'l!Jatxo do po11to Q.o vistf.l do:~ fa v·orcs, ·"-a; operl!-da. . · · · ·. · · 
facilidades que devonws á. industrhpastorit, Sr. presirle!ltJ, nada mais doaa.oima.dor, 
hoje q~e a ~endqn!)ia, da Carn;tl'<!-, q1~e ~ ten· lll\\)f\ menod (urtatoc!ldoe p:wa. o crit9rio dó 

, (lon~ia. do p~i.,; inteiro() f" v orQ.COt' US ycrd:l !ogM!l>ij.Ol' do que essa versatili!!.ade !Í<i. ci>~;, 
·. dciras industrias mcíonacs, s.1ri:L um· erro .fu!!9[o das .leis, princiJ!almente das loi:J · 
lavan~~rmos um cmba.r11c.o ao desCJnvolvi- 11-!l~ta. 11>!-liJl'ez!l.. 

· mont.o d~q_u.olla. in(lusti'ÜL quo iouogl).vel· · Su.!la~os ain.Qn., e isto mo p:J.roc~ qJl~ dcv p 
mente ó uma das bases mai~ imporJ.:a.n~a,> ® ~.er s~~P.fP .motivo d. 9 gt•a.nd!l po .. n·4-!l~11:9jj,O 
fortupa. nac!o»"l, (4ppituJqs.) · p~r~ 4 Cama.ra, que é esse um dos a.rt1gos 
' Não "igowa. v. f!:x.' sr. Pl'oSidon~~. lll!!l do 1Jl<\jOl' imppt·t~j:),ciil. OI) CO!lli))erc!o di:J 'pi!Jz~ 
dlve1·~os Estli.dos daRG'pnblic;l ;\sseut..-im a :ma. 1!: nã.o ha. commercio <tno se possa mànter. ·. 
t•iqu~~ n~ ilulustri~ p~st!Jril, u q•Jlll tm>· om uma ~••bita l'ogular de transa.cções nor~· 
cura.m llP~Ffetçoar, iiterClJnen~ar, Ülcl'.GJDun, t1.1aes qv.;~.nclo 99 artigos sobre qiia .. optira. 
tan4-o, tambem a& indu~~rias couilc~!l.$ . !istã.o ~ujeltos a .s~sa V'!~·íaçã.o coasta.!l~ · ',®· . 
· En4r~ ~JlQs pJdoroi ~itJI.t' d•1 pr.utcr~n.eiu. . o~ cuito, om, virtude da. oollStante v~rl~ó 

E;ta,oios da Mln~ • .Par~Pá, Saub C.~.thllriU.U elo~ lmi,)Ostos. - .· 
e I.tlo GrauiJ,G 4~ Sui. P~1· todos essas motiv~s. nii.o posao me con· 

Nã.l') ignorl\ tt\ml>em V. E~ .• S••- Pl'.:l~itl~nto, CLit'rnlU' cum a. altcra.ção proposta. pela Com· 
qn.e o Slll, Dlt'lJo.Mto intJi~PflJU!aYUl á in JJJitri\ rujSl!i:J de 01•camento, no senUdo do ae elova.r 
p~toril, .chBg;i. 44 tonas J>UdJJ Q:.lh s.e i!l3e3U· nova.menJ;e o imposto sob1·o o Bl l. Vou aub· 
volve imm~nsamonte o!lor<~dQ llOlos t'r..,tes rp.c~icl' a. Casa Qma emenda.~ respeito, e espa. 
oxcess.ivoa a que estãv sujei tas to1ms a.a wer• rP q.ue .a. Pp.Jna.r.a., qlle conta com ~ ar4oro· 
cadcirias que se epcamlnlmrn p!H'O. o ink.l'i01' sp;; det~ns~~'OS da. iaàus;ria nacional, a a.ooel· 
\l,Q 'pli.iz: · . l6lr4. pois_ ol~ -vis!> nworeeer umo. da.siridqs· 
. ' Or~,'l)\lstAS .cirçun•~h'1~i.a3, ~t)!fd.o o Cpr~o tt'IO.S llHUS lmpor cantes do nosso pa.lz, ~ no 
-kB"I~~~t~vp, }>P~' OC!}aSTão do Ol'g~glz~r o Ili6S!Uo ~cmpo ovito. qne volte ~o eleva· 
ultimo orça.monto em vigor, reco~b.eciQ..o ·djsshno preQO em que já. o~teve ~rtig.q do uso 
.q~ era 4e neoe)lsid.-).de i»!ldif!-vel m~JHta<:~r o dom~•ica i-mpr611CíAdiYel. · · . · . 
~mªt" do sa.l, nllivicmdp-l!l~ a. Jii.\~iir!(l:lo I!~ ./1,. itlu~f,r!!,(j.a_ Colll.l)llss~o 8;ll:!l.min!l.rá. a 

.. '?B~!.llp..q, P .. om .. o.·,~ . CI~I! ~ ~j!u~trq.iJ!!.- C!!Jll.. rP/S'"· .epw .. nda'e, cpn.~orme o p •re. cer que. 4~ .. r. wr.ei, 
sa.Q.<,l,e Or~qw!l~o, qu~ ll-Hlrl-P. 1?'-~q ~m íi.ii~~'-~~ prqYAoVQl.rpeJ,l.~a. i:le vol~11,r a()-~~~~il!-p~ó - ~~,.. 

. , ~eiU!'O~ par~ Y9l' ate qi!~UtQ f'O! c.J.ll.SfL!ol.cali.U.w i:luziq.do Ollt l'OS argumentos que DlO pa.reça.P,l 
. ~~~ceH!}_ POl' vi~tQ.·ioM zp.üdiAq~~ijq !lcss~ io:i- u tels 1\ C!Jrusa que defondo; (Pat~sa.) · '· . 
. p;~sto, Ji!. ve. m W> a.p.\'!1$S<úlamen.t.e .PL'lJppr !l . .R;eçonhM.o qQ.e .é se. m. :pre. \!e g.rall~e J:'~SPo.li· 
lovan~f!lentq .~o r~~smu f . . sa~il!d4do pa.ra.. nn+ momb;ro Q.g llOi'po legí~· 
.. Nito IDe I'<J.t',\3.08, ~r. Pl'GSl~pnte, ;'lU~ ~.OJ!I. ~"tlvo qliO apO!ll. () ~VjaJ:'ll() com ~~~i~~ .• . 
·· is~o correr !1? ~n\ul\J. de J!ol~e~der _ u, . )n!lu•., m~d .sem. ossa. IIIJl)servJenel!l> q u11 $1! :i.t;i'iliY:9 
. ~r1a. ~aciuU~J; I ; poc cUJa. sor.~~ ~e dAAV!Jla. de I11Juatameo~o á. m.<!-iori~ da. Quntl.ra: !loiri'il 
· lliodo ~6 4t~Ji~P-,J' ~o· cu.ritil!oso o Hltlstre 1 in:;uit;.~ do torn<J:~-a: s'ixspe~tà. :i. ôp'intã,O ~â~(o· 
. rol.n.tor l}J!. recmtã, · l n&l , promover um11o med1da que to~d<~. o. <111• 

of •• • 

., 
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fraauecer a receita, não concorrendo ao 
' mesmo tempo para diminuir a despeza. ou 

.dar compensações na mesma receita. 
Conheço essa g-rande responsabilidade, não 

fujo a ella, e si promovo a medida repre
sentada por minha emenda, apflz~~r do des
falque que a Commissão pretende úxistir-na 
'receita; quero, por outro lado, concorrer 
para que tal di:fferença-so attenue até certo 
_ponto coJ;U a aprc~enta~·ão de out1•a emenda 
que clev.a uma fonte das rendas adua
neiras. 

Assim é que su hmetl;o ;t comidera.çã.o dt1. 
Casa uma out1•a emenda, elevando o imposto 
de importação· sobre o lupulo e c~vada 
( malt), ma.tPrias. primas Intra a t::tbi·icaçãoda 
cerveja . 

Pevo dizet~ que, ausente destll. Cn.s·;, por 
mo:tiyo do força maior, no fim cio a,nno pas
sado, mo impressionou muito mal que, á ul
tima. hora, sem motivo do gran ·le pondera· 
ç~ão, o Congresso Nacional · tivesse decretado 
modificação nas ta,rifas adua.ncien,s, no scn~ 
tido, · não djgo de protegm', m<1S de honifica.r, 
de pl'Osentear uma iodusteiu. que cs~á alta
mente fu.vol'ecida, qual a da n.~.bricaçõ.o de 
cerveja. (apoirJ,Clos) desfalcando u, receita com 
diminuição do 50 ufo DO imposto de importa
ção sobro esses dous a.rtigos, quando é sabido 
quo as nossa.s ta.l'ifas toem taxado tão forte
Jnonte a introduccã.o drL cervejaestrangeil•a •.• 

0 SI~, CAJ..OG ERAS - E' isso mesmo. 
0 Sn.. AUDON BA'f'l'IS'l'A- • , • quo· não 

ma.ntem mais no nosso mot•cado aquella si· 
tuacil.o quo até bom pouco mantinha. 

O Su .. JoÃo LUiz ALvEs- Para felicidade 
gerQ,l do nosso pai~:. 

O SR. AnnoN B.\.PTISTA- De a.ccordo com 
a observação de V. Ex., mas tcnclo ern con· 
sideração as rendas do pi1iz, entendo que só 
nos é licHo p1•otegor as industrü~s até o ponto 
em que ellas careçam para offerecerem ra
zoaveís rendas a.os ca,pitaes nellas empr,~-
gados. · 

O Sn.. CALOQ-iERAS ,;._ O fim collimado já 
esta v a roalizatlo. V. Ex. tem toda, ·a razão. 

0 SR. ABDON BAPTIS'l'A -Sr. Pr-esi
dente, · do exame perfunctorio dos dados 
esta.tisticos que nos são fornecido~ pelare· 
partição respoctivrt, vê-se que, si ainda ha 
a introducção de uma ccn•t[L qua.ntidado do 
cerveja. estrangeira no no.~so mercado, ella. 
se dirige quasi unicamente para os pontos 
em que, não havendo fabricas bem organi
zadas, os fretes da Europa para o nosso paiz 
são relativament~ baixos; é principalmente 
para o extremo nort0 que se dirige uma certa 
41uantid~de desta cerveja., 

Não havendo alli, por emqua.nto, fabricas 
que attendam ás necessida.des do consumo, 
como temos no sul do paiz, apeza.r dos fortes 
(lireitos de entrada, o artigo estrangeiro es· 
tabelece franca concurrencia com o nacional 
fabricado no sul, que só poderia chegar,, por 
exemplo, ao Pará e Amazonas sobrecarre
gado de fretas elevadíssimos. 

E' este um facto tristemente verificado, 
como bem referiu o illustre relator da receita., 
que considera como uin dos maiores obsta
culos ao desenvolvim~nto da. nossa industria 
a carestia dos fretes. 

Eu posso n.ssegurat•, porque tenho conhe. 
cimento directo a particular disto, que, em
quanto a.s mercadorias estrangeiras, proce ... 
dentes mesmo do norto da . Europa, que são 
encaminhadas para o nosso paiz, estão Sll
jeitas tt um frete entre 20 e 30 shillings, ou 
melhor 20 ou 30 mil réis pol' tonelada. de 
mil kilos, as mercadorias nacionaes;,que sô 
se pode~ utilizar da navegação de ca.bo
hgem, embarcadas do extremo sul ao norte 
e vice-versa, estão sujeitas a 60, 70 e até 
80$000 por toneladas, isto é, até o triplo da
q uella. ta,xu. de fl'etes de importação directá. 

() SR.. CALOGERAS -Em certos generos, 
os fretes do estrclrngeiro ainda. são · muito 
menores ~ 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA. - Isto é 
realmente ediftcante! 

0 SR. ABDON BAPTISTA- Ora, desde que 
no norte do pa.iz-se desenvolva . a fabricação 
da. cerveja e que se dê melhor organfza~o d. 
navegação de cabotagem, tal industri& dea
envolver-se-ha tamoem alli a, ponto de il• 
arredando o producto estx•an~eiro, sem que 
preciocmos desfalcar a · rece1 ta. do paiz, fa.· 
v o recendo de um modo tão pouco correcto, ou 
pol' out1•a, tão genet•oso, a uma industria cuja. 
situação não exige mais este saoritlcio. 
(Apoiados.) 

Manter-se~ha apenas, e ~mpre, a importa
ção do quantidade relatiya.mente pequena. 
para consumo daq uelles a quem pouco pre· 
occupa o preço dea.nte das exigencias de .. seu 
paladar. 

Apresentando ·uma emenda em que se 
restabelece a taxa que vigorou até o anno 
passadõ sobre a cevada pa.rll, o fabrico da 
cerveja. e sobre o lupulo para o mesmo fim, 
cu concorro para que se elimine uma injusii· 
ça da nossa tarifa e ao mesmo tempo procuro 
compensar a di1ferença que possa. resultar 
da manutenção do imposto sobro o sal, que 
na sessão do anno passado adoptá.mos para 
e.ste exe1•cicio no limite de 15 réis. 

Esta segunda emenda vou submetter i con
sideração da Casa, fundamenta.ndo·a com as 
poucas palavras proí'e~idas, porque, ·como j' 
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disse, mal Qensa.va de tomar pj.rte hoje na 
discussão do orçamento da receib; e me 
reservo para, posteriormente, apresentaral
gumas outras ponde1•ações sustentando meu 
prO'posito. 

Espero, Sr. Presidente, que a CamarJ. as 
tomará na consideracão que m<wecet•, certo 

~ de que esta minha. intervànção é pura, ex
clusivamente no sentido de coll11borar na 

-confecção de um orçamento· verdttdoiro o 
que não traga em suas dibposíções injustiças 
e favores excusados. ~ 

Nã? .quero por maneira alguma .•. 

0 SR. BRICIO FILHO-Só ha. uma; receita 
possível neste paiz: é a que arranja dinhdiro 
para o director geral de Saude gastar. 

0 SR. ABDON BAPTISTA-Não partilho da 
opinião do nobre Deputado que me honra 
com seu aparte; a receita que vota1•mos es
tou certo· de que- ba de ser cri t.eriosa c ho
nestamente applicada, no sentido de attencler 
a.. todas as ·necessidades publicas. ( ApoiadCJs.) 

Por certo, esta despeza, que col'responde a 
a.ttender-se á saude publica, não é uma das 
menores, mas estou convencido de quo ella 
será a.ttendida. facilmente dentro dos Limites 
da verba. que lhe for destinada.; e caso cir
cumsta.ncias oxtraordinarias, circumstancias 
de cala.mida.de publica exijam maiores re
cursos, o Con@'resso Nacional não fugirá ao 
cumprimento ao dever, dando o ·credito que 
for necessario. 

Teve o honrado collega., rniato1• da re· 
celta, a. bondade de me infol'm&r que, mu.n
tsndo·se a. actual reducQão na taxa de 
consumo de sal, haverd. umt dhninnição de 
cerca. de mil contos de réis. 

Pois bem, eu procuro compeos1•l-a em 
parto com a emenda. que apresento no stm • 
tido da voltfLrem os tormo.9 da tll.rifa vjgenl.o 
ds taxas sobre mate1•ia. prima. pat.•a fa.bt•ica
ção da cerveja, industi'Ü.L quo com isso não 
será por maneira alguma. ameaçada, na vida 
de prosperidade a quo a.ttingill, • 

Poderemos,· Sr. Presidente, encontra.1• 
ta.lvez, '!om facilidade, outros recursos pa1•a 
cobrir de todo a ditfarença, si o Governo en
tender que. não· póde prescindir da verba 
integral. 

Nã.o me parece ditncil, e de minha parte 
estou prompto para collaborar ·neste sentido, 
pois d~ve S(}r sempre objecto de nossas cogi· 
tações não perturbar o eqailibrio orça
menta.rio, tanto mais agora que se faz sentir 
pot• diversos -Estados o perpassar de um fre
mi to de impa.ciencia.s, não só reclamando da 
Uniã.o benefl.aios e melhoramentos que con· 

. sideram ina.dia.veis e que não se c(msideram 
capazes de realizar ou, pelo menos, auxiliar, 

: -- como tambem pretendendo des!a.lca.l' o. t•e. 

ceita federal com a reivindicação de direitos 
que :presumem seus. 

Devo, entretanto, accentuat:> que, appro~ 
vadas minhas duas emendas, o pt•ejuizo em 
com:paraç5:o com o que vigorou até 1903, em 
relação ao sal, não excederá de uns 600 contos 
do réis, reducção infima na l'endn. do im~ 
posto de consumo, o qual foi m•eado em mn· 
mento angltstioso para a honra do pC~.iz, e 
que já devo ir sendo morlificado, pois é in~. 
contest':t.vel quo, si a nosstt situa.çãõ finan
ceira ainda nã.o é ele todo lisonjeira, muitO> 
tem melhorado. · 

Dltas estc\S palavras p::1.1•a justificar mi· 
nha~ onH1nrltts, eu me 1•eservo o direito de 
voltar ti (üscussão de materia tão impm·
tante, que fJ) ia encerrar si eu não ousasse 
intervir· com estas poacas observações para 
imped.1l-o e :facilitar qu(\ outros dignos mero~ 
bros desta ·Casa, mais competentes ( na a 
ap,,üalns), tomem pm•te no debato. 

Ao tcwminar, congratulo-me mais ·uma. 
vez com o illustre relator da receita, que~ 
com a maior elevação de vistas, agitou tão 
importantes problemas em relação ao desen
volvjmento de nossas forças economicas. 

S. Ex. lovantou a questão de se melhorar 
o serviço de cabotagem nacional ; encarou 
d9 frente essa grande problema dos fretes, 
que sem duvida é o factot' mais importante 
para. proteger as nossas industPias (apoiados); 
salientou a necessidade da reorganização 
bancaria, e abordou tantas outras questões 
com tanto acerto que teve a gloria. de 
se ver apoiado pela Commissã.o quasi sem 
restriccões. Pois bem; devemos estar seguros 
de que a Commissão apresentará brev<~ment~ 
proja:3to.s de lei a.ttendendo a ta.es necessi
daclcs publicas, cnmprinclo assim a sua pala.-
Vl'.'1 empenhada. · 

A· Cu. maPa ostudal,íL esses projectos, e por 
essa fór•m:.t chegaremos a cnt'rentaP releva.n
l.os questões do cuju. solução llopende a prospe
riJ:~do de nossa. vida ecoaomica e flnanceira.. 

Mando <l Mesa as minhas emendas. con-. 
fiando que a. Cornmi:ssão de Orçamento as 
estude com a isenção de animo com que 
costuma peoceder. (Muito bem, muito bem; 
o orado)· e cornprimentado.) 

Veem á Mesa e são lidas as seguintes 

EMENDAS 

Ao 1J1·ojecto n. 199, rle 1@04 

(01•çamcnt.o (la U.eceita) 

Ondn convier : 
Art. Coutinúa. em vigol' a disposição 

do art. 14 da. lei n. 1.144, do 30 do de2embro 
de 1903, na. parto relativa. :l isenção da 
direitos do machinismol:l o tl.U,teri!\1 hnp01.• .. 
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ANNAES DA CAlVIARÁ · 

iados para. construcção de empi'ezas de estra.- Capital Federal, que bém .:vod.eriam pagartnri 
· das, de .fer.ro e engenhos centraes. pouco mais, taes os seus lucros e vantãgeilS. 

Sala. das sessões, 29 de setembro de 1904. No . seu sentir, que é o .da Caml.wa., espe1•a 
'""'--'Abdon Baptista. quo a emenda, acceita pela Mesa seja accei..

ta, pelll. Commissão de Orça.mento e v'oHi.da 
Onde cônvier: afinal. (Muito l1em; muito. bem). · -

FJcam rosíàbcleciJas a.s taxas f obre Juptiío Coniparecéín m:.ds ds · Sr. Aui'UÍio ·.Amo-
. ~ ,covada _para fa1Jt'i<la(;'ã9 de cet•veja, '1 ti<) a i'im, :A rtll~i· Leinus, Ctililla Machadó, bhris-
vigente le1 da receita altêrdu. tiJlo cruz,Rayuitidó AI'Him·,Anizio de Abreu, 

Sala das sessões, 29 de Eeterr.bro do wo4• Joao Gi(yúso, Bezêrril Fõnteuoilê, Fratiéisco 
Abdon Bl!ptista. · Sá; João Lupes, Eduardp Shtdar:t, Eloy (te 

Sou;a. Allterto Marailbãu. AJI'únsó Costa, 
Cohs::rilio-'- n~ 47: Medeiros e Albuquerqu(l, BdciQ)"ilho~ :Pe· 
. . I'Oira do .Lyrn1 . Jvão .. VieiJ•a.1 .. E~nun•aldino 

.. ; Substitua~se por estc:-Dit:). sohrc o siH de Bandei: a;Cornelio <lru Fonwoo; Esta cio Gohn
qualquer proéedonCiá, :iii<uitidu ~t disposição bra,. Pe_c1ro _Pcrn~uuimco, . Rodr1gues t:orH, 
dttlei vigente.. 't. osta, I3U. Icãõ .. Via.nha, . E.'u~'d.OiJ To.Urihllo, 

Sala das sessões, 29 de sctembi'O de 1904. Satyro Dias, Atigtlstf;l de. ~?I•t!ítii$, E;ddàrdt> 
~4lld~n Baptista. · HatliC$, lf'iPê11 M;:t>:h ~Ltlo,. Ne:lé<Hi· do_Yascail

cóiiQé l Ip~. ,Bttll.iõ~~. M ré,! á!, . Gâl~:âd. · 13.à:p.tjst~, 
O Sr• Nei"a fundamenta a emenda Jul.i()Santos, ffetil'!tlUtlBôrg$?8; Ci'~vqllo Ca.· 

suppri:inindo o impósta de 2 1/2 %,que pesa valcà!:di, Vjri:ito Mascard1lhàs. lW.tciró Juil
sobre as companhias c scéiedndes anonymas queira i A nibero BotQihó, Stsbino Barróso, 
que funccionam nos Estados. Faz uma syn.;. Olyntl10 Ribeiro, Ottleão varvalhalrFérreira 
these dos argumentos em que 8~ hascarti as Brugaf Jusê Loboj Bernardo An~onio; Costa. 
representações pélo orador t1·azidas á Ca.· Netto, Bénodictà do Souzà, Liddolpho Serra, 
mara neste e no ultimo anno; allude ás Elizeu Guilherme, Oé,·mtino Haeshilcller; Ri
~piniõe~ exaradas nos dhetsús c profundos vadavia Conêa, Viotorino MBnteil'Oi Do
p~receres de abalisados ijurisconsultos, que mingos Masc11reilbns,Diógo l~'ortuna e Homem 
silstentam a incons'tiitucionalidado desse im· de Vitrva1ho. 
põsto. · _l)êixarh dé cõhi]t:.ti•ecozt, Mfii çah$a parti~l-

~ilita à. situacão doa Esfttdõ~. urgidos pela pada, 9s S1·s. Paula Guimarães, Joâquiril 
n~~essidàdo, l"éinviiidícándo t·ssó h:ílpiJllto, o Pü•os, Sá Polxoto, ~:néas M~t·t1tis, Raymtindo 
protes~ando como em s. Pil'tllo; p<!l:i. . ''Oz N éry •.. _lln.s§li::l ~! ll:anda, .C{l.Nôs dá J~·ti'V:t~~, 
tt11,anime do sêri Oông'i•csso Ejijtndttü.l: comd itog~r1o do Mirãjida, ltidio do Brazil,Ancm Minas, votandó 11má Joi. cohtdtndh eom t.onto D:tstM, Ot1êde11w. 1\fthn•âtJ. 'rhtima.z Ca· 
:i. hypóthes~ cHt ext.iiic(,'~ô (111 l11lflostn rdtlel'R.li vnlca.nti, Pot'<;it-a. iWi:~, Pabifl e 8íi~a.. Jôs~ 
eomo no Rto de Jnnmroo, n.plii)sontnlvlo h in MnrN•llino, 1\Jtli'êil':l. J\}Y{}l-lt Ai•tbnr Orlnõdo, 
projectó louvado pelo fH'~jãn offloial-- t~vo• Ar1gt'lo N~to, Bpaminonda.~ 01•aoinr1o, Feli:::
c&J.ldd esse impóst.o pliNt o Estado ; ertHh'll; bolto F1·~irc, LMvcgil<lo Filguelrn.s; Cn,stro 
1Jlf?~~!ando q~e .e~sà émenchi quo fnndrtltlofit.a ~oboHo. V~rgno do Abreu, Pinto Dar.itas, 
~ (lSS~gnad~ por 1llustrcs rc:pre~ntantes de Rodttigue.s Linnt, Tulutlthío tios santos; Mi.tr
quasl· todos os Estado~; c fidi' banc:tttàe tina• coli_no .Moum,. Fiu~Us .Alves~. clàilo Baptis~a, 
.nifrtemente. . . . . . . . · · BelJ~al'lO üc souzá, Silva Oàst,i'o. Bezamat~ 
. ;. s,~~k%q~~! . ~l~ni desses. (\isti~lt'ltos cqliêgãs ~.oão fuiz,, Gas1lãq d~;~> Cunhai_; P.~ni~(! Fiiho, 
co~slgna.ta.rl6s,essa emenaa t.êfilt <'értd ü tt.poíó ~ro.n~1~eo .Be.rntH·r~UJOi. J.esnrl FiHw1 Antonio 

· . de muitas dezenas de oü!.i'tis,I1ITüitn3nô's distífi• Züéhuriasy. Mànocl .. Fu~g~ncio; liin~9lpi!O é.àú-
. ctos c~Uegas, que acceitam tamb1Jn1 . a i6éa; 1lanu. Qlegarje .J.vlaowli . ll.qdolpha ·. P,aixão9 
conscws, como o orado1• cstél, de qun · essa. Pn.J~ai~ezende; Jes.uino C~u·dosó, Dg~Ilingu:~s 
emenda póde ainda ser; domo jâ uma vez fui; de Casttn:>~. Fr~nctsoo . Romeiru, Fm'il~ndo 
vencedoi'a, ~ncarada pe~o prisma da. incon..i,; Preste~, l~loy Chaves~ ..t\lvaro à e G'arváil10 · 
veniancià, visto a urg(!ndHt <id e e attender áll ~zevE>do Maiquea, J\qnino R1bõ1rQ; .cari4ldÓ 
necessidades dos Estadcs. d~ Abreu; l,;uiz Gúu1hertQt Barbosa Limil, 

Ao orador corre 0 Jevéi' de declarar 0 Angelo Pinheiro. Jam~~ Daréy,_ Ca~sianõ fi~ 
fique isto b<!m expre~so, não se pt•eoccupa Nascimento o Campos CarUer. ·· ·- :· · 
com a l1ypothese de restituições, o qu~ prc- , ~ .sem cáti~a, cs $1·s. biàs Viei:Nt, ,Vh•gilio 
tende ê livrn:t\no menos do ex~roicio ftituro Br1p1do, Fonseca e ·8Jlvà, . A~duii MWttiez, 
:por dlá:Me, os Estados doss~;· vexatOI·io e des- Celsd de Soma. Raynni"hdu do Mtrai:ida;.Mo
igual jnJposio, sobretudo detifgual ante• o reir.a Gomàs, Gáldiup Loreto,Oscar 6odoy, 
.Pgn~o quê ].làgatn os bancos, <'orapanhias da. Auguwto de Va.srotic~llôs, Sá Freire; Atnôtieo 
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SESSÃO EM 29 DE i:iETEMiüW DE 1904 1379 
~ ............... _..-...;. ________ ..;._..;.;._~-·;...,~--- ---;:;..··· ·---·----.-----·--·-,.. ... __ ,. ______ ..;.;.·---- -· --·-· - - --~- - - ------·-· · ·--.;.;.· --.--:.;;;;;.;....-..,.......,......,~ ....... --....... _ 
de Aibuquerque, Paril_ino dó Souz~. Josê Bo· ' 9reii:>, St\ PPesidênto, qtte tae~ sentimen::. 
nifacio, As_tolp~o Dutra., D:ivitl :Cn,Tripist.n,. tos rião domimün os filhos deste paiz. Todos 
Ada.lllertô Ferfaz. __ Beriiai·do __ de Faria, Hen~ cómtwchendem. tódos srmtem que sem _á 
rique8a'~~~. çamillo Soares Filho; Carvalho solidariéclado d:ls diversas unidades que 
Britto, Nogueira, 'Camillq PI'ates, Ber·nardo côtis~ituerri a fedel'açã.o, sein que a União 
~é éàmpo~,_ Rebouças de __ ca.~valho; Co~~a seja pt•ovida de vastos elementos de vitáli
Jtinior. AmaralCesat·, Pa.tilH)b Carlos, Fran- tlttdo e do força.; não lôgrai·ernos ser umapo
Çiscp Malta-;' ~odi~M · · ilós Santôs; i!_tivetiiil dP-rosia iiàção n3m no.:; irrrporeínos ao respeito 
Mlller e Altràdõ Yã.rêla; - dos ótiti'o-s piiizes, 

ô li:r. p,t.~~t<lêüt~ ~ êôôtiiiuii à. 
28 discua;s~o <lo PX:9j;~cto . n. ~1 P?, <l~ .. HJ9i ~ o r" 
çand~ ~- Réêe.i~~ OêNU da Itêpubliêti: para o 
cxêreiêio tlô t905 -

Más; entí•e á defesa dos interesses da União 
e a da àhsorPção pôr esti dos recui'Sos rese1 ... 
va.dos aos ~shidds, vãe uma. grande dUfé· 
i'ençaj além d~ cóntl'avir nos princípios fuii• 
rl:1menta.as do s~stema que inaugurámos ~ 15-
de iío·Vombro. O nosso legisládor constitujnte 

d · 8i.;; :1Jtdêãi1 \tih.rlíia ~ Peço a bern ptmde-radamente .delimitou a. _esphera de 
palavra. · acção dos dous governos; conferindo-lhes ele-

O SR.. Pn,Esj"DENTE --'- tem a t~:i.lavi'il- 0 mentos do vida pl.\i'a o desempenho de suas 
b. - . t d rei:lpóhsàbilidi.jdes. . . . 

no re Depu a 0 • 1:!1 si não é licito aos _ Estados proóürareni 
ô ' s•·~ BulcÃo vlanna-<Ntió são com Sábterfugiós illutiiL• os tex1ioséonstitu~ 

S·- - n. :d· · - , 1· - · - eiooaes paí'a. alargtt1·ern -a sua. csph~r~ de 
})equenas., · • f• .rres1 ente; _ as . appre -WilSões áti~'io; 0 mêsmo não deve ser permit~ido á.. 
que. se ap~dentm do ~U\3U esph•ito ao ta ma~ U - . · t' r · - -- · 
part~ no_ imp&rtaq~e d9l.Ja._~e quo,Prfi. oc~upa nia.o, por . ma1s JUS ·1Icavms, por m11s 
a· ·attcqçãp de~ta; i~lu_sti~da asser_nb~c_a, J~d.~s legitimás (1UO séja,m as sllàs necessidades. 
as condições tle minha. incompetenci<l.- (Ncío (Apoíí:íiloso) . - · . . -• . 
a'~"~oiâdos,, ) 1\0S qoô peils!tt'ein diversamente; aos quo 

r sentiimn de úwilo dHferente, preferível será. 
A magnitúdé ds as~umpte; _que es~áà prumoverêm a revisão constitucional _ a.. 

dbsàftá.r ó ~&üdo da · clnlipeterleias espol}ia(is pretenlléi'eiti com meios, tortt~osos désmor~
e a. , cantt'ibui~o _ lüttH~oB<t de noMveis líiéli• o systâiria; nil"itilando a federação, a. i.:niJJS 
oradates, patos cómplica-dos jJrulJlt!mas que bolla ctmé1ui~ta dá revolução de 15 de no
à elle se pii~ndenh <:»inüit: IDG ttfa~ta:ria dos~á Vi}Iilbi•i:); PhiVWâm~riwjsr. ProStdente; es~ás. 
Wibllna, · si • ri eun~éiMcia . . do devor não' cõnsidoráções à.lgamas da~ disposições ·que 
me~ êtttpt•e$ia~sl! um pouco de eõragórrl}1àr:.t, enccr1'a. o Orçamento da Receita, as _quàQs 
enfrentando lt.~ úlftl~:mldi1.11os dmta :~itua~ão; parocem,-ma con~rari~s álettt•aà espirito de · 
v!t d~n;jnder J?Nileip-itis resífui1iai'~êis con~~ üossât constitiiição,. qW.tridO est~bâleceii .as 
gradtJs pélo nosso pitctfJ (edBtttl e nconsd:: f?IItês do rêíidi fli~Iv:ttivâ.s da Uítiii.ô é d~s 
JJilldos péltli f.'!àdnomía polifi~ii:; eomo .~ãfi I:.:~ t:t:los. _ 
aqht:illM qtts SfJ relacirnnm eóm l.t IHVisãd Ctiihó sábâ . v. F}x;; Ílí discf'iml,na~ão dar. 
das rendas, contt'a. os 1lll(lí9~; iítftJil~inent~l rftn!l!lS; tlolimitfititlti·Sé ti. itbijii.O 1;i.>ibt1ta.fiá do -
~;é ~erispJrà nt\ tniiis fí•itnth ü~IHle.ncin. contra; iillP6tio. ~. d<ts P_ r~:Vit}_c,ias! '.fv,i __ ~lnrarità. o. re
lit!adortt. · / giirttln o.!lttncto assumpto muito debat1do, 

A' cõi'f>ôhtb dit fiHUs lárgdi cipâüsãô fe• objl3cto das rtiáis sérirts cdgità.éões doses~ 
t}.eí~aust:l;pt3_· Ia. quM ó.~ gstíldéii ie pN~teii.;; · trwtstas: 
ciHtHi iiivcstir dê. áiliíiHssithâ- · 6stJlitWã dó comprôh§üdtíi sê a alta. c~ntêniéricia de 
:t~çll:ô, s~ffi attên~fiô dàs ~rãiHlês iiittsrosse§ nvititr ãs itit.·asões das pN:>viiiCias rlà~ rendas 
riac1ona~IJ; . iiãrêêtf êõflti~iipih·~s~; dó _ (jêrfrt"j dcs!H1atliis á6 Jinp!Wio pará satli.!fàl}ão de 
téfu'·_o __ -p··'ar_a_· M,· üfuii _. ft·r._:llM_o._ii _vi~lvôlm_·~_iitfi ua · · .. , ···s-dâtles if'm á '- t''-T t'' ··.· · ·- 1 "'e·' o_ HL_·lili<u.~_ o· ·r··"", · _e".w:: .. ,'i ~ r>-Un··f<>'.;,;,.· _ .-p:

1
._,H·d·à s s n~ces 1 _ · - ~ e ; _ n r.e ano, prrva\.; tt_~ ;c.oa.U "' UI u LO '-"'V ._.v Uu. as dJs' í;êênfsôs Wdlsp~ítsa\fets 'á -süa exis-

recti:fiSô§; vãi iliilfiâHitlo à Mnã: tffb!:t_tLW1:1 tellêh~ _ · 
dtí~ Es_t_ãáó~~ _ Côm t1êtrttüu_'\nw dôs _P)_riMltHt5s HHtHiZJ:rlênio; iiaó ol>sütiitê vârlôg _ teiltá-
f~darati v~·- n~s. Q~~~s sê assenta a OânstiltHi; rnens, é.stJe d!ssurlipto, côrrW oüt1h)Si , ftcôu sem · 
çao de 24 de f~vtlt•étrrL . . _ . ~aíuoãsi; Hãf~iiilô a iiíttifU? . édnfusão édàiíidó-

Não posso compreliender que, nrt tl~I'êsá §ti EdriOs abtritd§, dtiã.ritá dds qiii:tis Ditii.-tãs 
tléstês c P!rlcipWs; u~vâ~1 à · ttellM qüe í'bi v~n~ v~zês tevê íiê MiHbiHar à tffipei'iõ; :Pelas cir
diêi1m ~s dirmtos dri§IM~~ôs ãer atioiffiatHN ctimsttttic as esflêéiiies êtii que Sé vià.ííi à& 
ae '«!spirttô .estr~Hd üê tégiõnálisiftô; ítd ')i'dvifiêHii:1; • , _ . 
liiJiiizUfitês UfiiitadtJs e risqtiec1d6s dtií grantlà 

1
_ . Jà..· gia.·.· is se.: V.~üda.··- est.a_ ~lí_'êlec~r._.~lpa _ liti_._ li_ . _a. 

:Píitriii; :fjBr: ctfa g~itn<lêza ô prospei'idíide d1v1sdria entre . a aceao tr•ibutaHa ·das 
aevêfii :Pül§âtl b§ ctH ttÇods ae Wlós ós l;iá~ , rovinêiii.s e dd ifiiperia, pêlâ dêsliá.i~fiionia. 
zileiro~. . ~é viêtâs, pêlit ititransigaficia dij' bpi;. 
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niões dos amigos das franquias p1•ovinciaes 
e dos quo et•am adeptos da centralização 
administrativa. g o resulhdo rlesta collisão 
de interesses foi bastante peejudicial aos 
contl'ibúintes c á boa or·dem das finanças 
publicas. 

Foi neste estado de con fnsão, causa de 
incessautes clam,)rC$, qlle a Rcpublica encon
trou a situação t1•ibutll.ria do paiz. Detenho· 
me nestas eon':iider•n.ções para, relembrar aos 
.meus collegas os _inconvenientes que rc· 
sultam da coniusã.o das rend.as: 
· Alargados, porém,os horisontes das antigas 
provincias com o rPgimen federativo que nos 
trouxe a revulução, preoccupou desde logo, 
aolegisla(ior constituinte, ante a experiencia 
dolorosa do passa.do, estabelecer uma. linha 
divisoria. entro .os impostos que caberiam aos 
Estados e os que deviam pertencer á União, 

· ôominanclo no primeiro momento até o pen· 
s.amento de se lirmar a. mé.is absoluta. sepa
ração entre a acçã.o tributaria de ambos os 
poderes, de modo a s(lrem · evitadas colli· 
sões. 
· Como ora natur.tl, travou-se a mais renhida 
discussão, sendo srJggeridos muitos alvitros. 
Entretanto, apezar d~ todos os esforços e dJ 
serios estudos, não foi possivel de limitar-se 
·exclusivament.e a zona tributaria de cada uma 
das entidades, por terem actua.do justos re· 
ceios de que, dadas certas circumstancias, 
tlcaria a União sem poder ampliar os seus 
recu1•sos, não sendo de bom aviso que e1la. 
confiasse inteiramente nos auxilio~ que lhe 
·pudessem presta1- os Estados. 

0 · Sa. URBANO SANTOS-Aliás, isto nunca. 
foi systema federativo, ficar a Uniã.o depen
, dente de aux.ilios dos Estados. 

0 SR. BULCÃO VIANNA- Foi esta a.razão 
que predominou, conformo esr.ou atflr
mando. 

Por tão justas con.:~icJerações, 'que encon· 
travam legitima. procedencia. em f<\ctos da 
liistoria. americana, além das materias sobre 
·as quaes pod~am privativamente a Unfã.o e 

. os . E~tados exercer a sua aeção tributaria, 
concederam-se a ambos os poderes outras 

. fontes de receita cumulativamente com a 
deelar•açã.o, ,~U;i.s desnecessaria., dé não con
travirem a.$ cíestinada.s reservadamente a 
cada uma d~ entidades pelos arts. 7 e 9. 

Dahi, Sr. Presidente, o art. 12, ao qual, in
felizmente, a União quer dar maior ampli
tude, contrariando o art. 9:J, que dete1•mina 
cl::Ll'amen~e quaes as fontes de receita que ex
clusivamente pertencem aos Estados. 

Si não foi dado ao no3so loghdador consti
tuinte e:Jtabelecer umn. Unba. rli visot>ia abso· 
Jnta entre as fontes de t•eceita doa dous po
del•es, );!elas dlftloulda.des do momento, não se 
Jhe póde negat•, entretanto, o crlterio e 

clareza com que firmou as destinadas priva
tivamente a cada. uma das entidades. 

Bem verdade é que, não obshnte a. clareza. 
deata dism•iminação, os Estados, no desejo ar
dente do ampliar os seu.i recursos, p1•ocurara.m 
invadir a esphera tributl.ria da União, vi
sando os impostos de importação por mais 
rendosos e de facil cobrança; e, para. a reali· 
zaçã.o de suas pretenções, trataram de mas
carai-as com outros nomes, como si a mu· 
dança de nome pudesse modificar a natureza. 
das cousas. 

A estas i:ucursões tem otferecido cor· 
rectivo a· Justiça Federal, restabelecendo a. 
linha divisoria das tributações, com a con· 
demnação dos Estados á restituição dos im· 
postos cobrados indevidamente. 

E deante desses arostos, dessas · decisõ!)s 
teem os Estados l'ecuado de suas preten-
ções. . 

Infringindo tão salutares princípios, procura. 
a União neste~ ultimos tempos, aproveitando· 
so das condescendencias oriundas da grande 
crise quo atravessou, invadir a esphera tri· 
butaria dos Estados, estabelecendo impostos 
sobre ma.teria. reservada exclusivamente·-, 
taxação estadual. 

E' assim que tlgura. no orçamento da re
ceita o imposto sobre os dividendos distri
buídos pelos ba.ncos, companhias e sociedades 
~monymas, abrangendo os Estados e cuja. in
constitucionalida.cte e alta inconvenienciaeco· 
nomica me proponho a. demonstrar. Proce
deado deste modo, não só venho defender 
principias que não devem ser postergados, 
como t:J.mbem acudir ao appello que os esta· 
belecimentos bancarioa e a.s . soclédades ano· 
nymas do meu Estado acabam de dirigir á. 
representaçã.o bahia.na., concito.ndo·a 4 defesa 
de seus legitimas interesses perante o Con• 
grosso Nacional. · 

Do estudo do o.rt. 9° da Oonstltulçio, 
que assim preceittla: c m' da competencia 
exclusiV'a do Estado decretar imposios sobre 
industrias e protls-!ões, etc.•, evidencia-se que 
o pensamento do legislador constituinte não 
foi conferir exclusivamente aos Estados o di· 
reito a certo e determinado imposto, conhe· 
cido pelo nome de industrias e profissões ; . mas, 
sim, ftrmar a .sua competencia a qua.lquerim
posto que incidisse sobre as industrlas ou pro
tlssões. Não se tra.ta. de uni imposto certo, 
mas, sim, .do objecto ou ma.teria em · que 
tinha de recabir a faculdade taxa ti v a· dos 
Estados. 

Ora, si assim é ; si é sobre a. ma. teria que 
se firma a competencia dos Estados ero~-ui J.o 
at'tigo 9.0 e não sobre a denominação do im· 
posto,~ força convir 'que qual(}:uer imposto, 
por mMS modift.ca.do que seja o nome. inci· 
dindo sobre a. industria ou proftssão1é franca~ 
mente iacoqsti1iuçional. 
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----~· ---------------------------------------~----------·-------------
O illustrado Dr. Amphilophío Botelho de 

Carvalho; de saudosa memoria, nome que 
tanto se recommendava pelos seus ·talentos 
como pela mais escrupulosa probidade pro
fissional e que fôra. um dus mais operosos 
membros da Constituinte, om 1umjnow pa
r( cer, desenvolvendo estn. a1•gumontação quo 
venho de emittir,'alsim se pronunciava: 

c A intelligencia. contraria, a.lêm de 
eb.mrda em si mesma., como se acaba de 
ver, attrlbuiria. ao legislador constituinte. 
a inepeia de ter permittido qúe a sua 
intenção, manirestad<L por fôrma inillu· 
div~l, pudesse ser flesvirtuada polo mais 
grosseiro dos sophismas. bastando uma 
simples troca. de nomes para. se conver
ter em funcção cumulativa dos Estados e 
União uma daquellas que eUe terminan
temente declara privativa. dos primei
l'OS.» 

Assim, pois, Sr. Presidente, si outra inter
pretação fôr dada. ao texto constitucional, 
aliás de uma clareza incontestavel, nenhuma 
p.ro~edencia torão as sentenças do Supremo 

~Tribunal Federal, reputando inconstitu
cionaes os impostos: de esta,tistica,creado pelo 
Estado da. Bahia, quando recahia sobro mer
cadorias estrangeiras, de patente, decretado 
pelo Estado •.fe Alagôas e outros que diversos 
E~ta.dos, procurando illudiL• o dispositivo do 
ai't. 7°, faziam pesar sobre os generos de im· 
por~ação. 

0& tribunaes, entretanto, sempre julgaram 
que a questão versa.va. sobre a ma teria tri
outa.vel e não sobre a. fórma do imposto. 

Por este processo, a. simples mudança de 
nome ou de fórma. de oobra.oc;a. da.l'ia loga.r 
a sophismas, dos quaes resultat•ia a mais 
completa. confusão das l'endas, o . que pro
<mrou evitar o logisl:tdor constituinte qtmmlo 
i!la.ramente firmou o o~jecto sobre quo cndn. 
um <los govet•nos teria de exercer :pt•l v a. ti v a-
mente a sua faculdade fiscal. · 

O at'gumento do · que o imposto charna<lo 
de industrias e profissões recae exclusivn.
mente sobre o exerci cio da. industrh\ e pro
fissão, sern a.ttenção aos pt•oventos das Rlos
mas, ao passo que o de !lividendosincidesobre 
os lucros liquidos cor1•espondentes ás acções 
d~s companhias e, como tal, é um . imposto 
de· renda que póde ser capitulado na attri
buição cumulativa. quo o art. 12 da Consti
tuição confere aos Estados e á União, não 
tem fundamento, não encontra amparo nos 
prio,cipi.os consagrados pela. economia política.. 
. B~mjustos, S1~. Presidente, eram os l'eceios 
dos que, na Constituinte, queriam evitar os 
iinpostos cumulativos. 

pe facto, este ca.mpo neutro, onde o Estado 
~.a. . União .se podem encontrar em busca de 

. rendas, poderia so prestar a. estas incul'Sõas 
Vql, V 

pelos recursos de habilidade que cada um 
soubesse desenvolver para. illuliitt os dispo
sitivos constitucionaes. 

Mas a clareza dos dous artigos que traca.m 
a linha diviSOI'ia. das tribntações pela. natu
l'eza d:lS mater·ias em que ella.s incidem, e~tá. 
a indica1• a l)oa fé dos que estudam até onde 
pódo chegar o diroit(}-dos governos federal e 
estadual em se utiliz:trPm da disposição ci-
tada. , 

Pelo estudo das qualidades ou das condi
çõfls ger·aes do imposto vê-se que este deva 
ter o objectívo de rctira.r do individuo pade 
dos seus proventos ou rendimentos em bene· 
tloio da cmnmunhão. 

Resumindo as condições geraes do imposto 
a quatt•o regras, dizia o notavel economista 
inglez Adam Smith na p1•imeira dellas: 

« Os subditos de um Estado devem 
contribuir cada um o mais possível na 
proporção de suas faculdades; isto . é, 
proporção da renda de que gosa sob a 
protecção do Estado.» 

Si a cara.ctm•istica. do imposto em geral é 
ferir a renda , si ê esta a sua tendencia na
tural; mais ella se accentua. no imposto de 
industria.s e profissões, que já. é considerado 
como uma das modalida.des do imposto de 
renda. 

Como, poig, procurar, para decretação dos 
impostos, distinguir o exercicio da -profis~ão 
dos proventos que ella. pódo otrerecor ~~ . 

Esta distinccão, sem duvida. ca.p~ios.'t, para. 
poder illudir aos intuitos do legislador con
stituinte, não êncontra abrigo na tradição 
do nosso regimen financeiro nem nos tra.ba.
lhos dos economistas. 

Si assim fosse, não ''e1•iamos a va.rtedade 
de ta.xa.s sobre industríM e protlssõe~ simila· 
J•es no lonvavel osforço de at.tendm• ás sna.t 
fa.culdades tt•ibuta. veis. 

Como sabe V. Ex., o im})Osto de industrlas 
e profissões so compõo em regra. de duas 
ta~as. uma fixa, assim mosmo subordinada. á 
importancia. do loga.t•, u.o ·numero de opera
r los das fabricas, nt,~., o outra. pl'oporciona.It 
tendo por base, ora o gyro das operações 
commerciaes, ora o valor locativo doa pre· 
dios, ora os rendimentos, que proporcionam, 
em summa, um criterio va.riavel. 

Melhor definindo este pensamento, .. assim 
se manifesta o notavel economista Ler.oy 
Beaulieu, á pag.• 404: de sua importan~o obra 
T1·atailo das Finanças : 

« Il est difflcile de donner une i(lée 
claire d'une cenvrc aussi la.borieuse que 
la confection de l'impôt des patentes 
(que equivalll ao nosso-elo industrias e 
protissõos). Cetta taxe est m'rivêe à un 
degrê de compl\ca.tion prasque inextri· 

&G 
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~a1Jle; com·puca.tion qrli est la conditio_n Cqm ~ .Républiêã. .•. sr •. Presideiito.• est.~ si· 
nêeessairo de cet ímpôt, si on vetit ie tUàção não foi :ttiodifteãdr.t; . os regulamentos 
rendre UD peu proporti011Ílêl 4LlX fá.êtil· expedido~ foram.caleádos .. nus fiío{dOS dO; 1'13• 
tés du conti'ilmabio, c'~:.,t iL diré aux bé- gulam(3nto do 1888 a todos iriséi'evéríi fi im-

. nêflces que cc .eontribtiii.\Jtó r~alis~, ou posto tlc dividendo iid nu1l1crêL.do-s de idtlüs-
.J:llntôt quo la . í:iloyoilnodcs negóeiants tl'i~ c proflssãõ. . .. . 
pourrait l"<lalise1' âaós lés coiitlít.fonfi dti · í~ fàilto sô . téin ê<Jinprtihó:itiitld qUê a fuaw 
il exploit sou industf:ilú.» tol'ia .e --~ iíi~~H;la qüêt .tiU.lfií ó M!1ülatllêntó de 

.. Jamais se procurou npplicar estes im- 1897; quer tt d-~ !898 IsentaM d~ li&Ias com
postos a funcções . quo não offel'ccern r.en· ttirJth tl~s impostos da inílustria.!l e jn'Cifissõos 
dlmentos e 11inda até se prucUI'a excluir éóosi~fmdas mis respectivàs ta;béltas as com
des~.ll.s taxas as fàiieções quê i pela sua 11a1sú~ tfit1Jbili~ _q utt jm.garertpt pr_uporciu:eal · sobro os 
reza, pouco restiltado de1xam; . .. . lllV'idendllB disfir•ibuitlos~ . . 

Em nada importa, p:lrrii tno(lHlcar a· elassí~ Btm'i -vê 11 Catrilíra que em rto~à -legislaçáo 
1lc~ção elo il~po~to, qu~.ello f!I·o~m·e ost!ll .ou Ot§etil ~mp~ S3 ct1n!itl~rou o im.Pust-o ,de di
a.q~Qlla lJaso qu.c t~oleglsl;.idor .P.ii. 1;eça p1:erç- titmnd~s t!otti:! a mesmo impostco do indns·. 
l'lVOl •. Í)o~doqueferc os pro'\rehtos ou. reii· tt•H& ti fH•t~flssatJ; 
~l~u.e,t;ttçs p~c~Iia,rés tl~ iricf~st:: ia oü proflssãô, Dê outro iftod.o não se explic:t a sti1i ca.pitu
cla;r~meatc ~f!eÇt~ S!_ lildustt·I~.dt~ . Ih:ofissão. 1açto ~ob o titul!!i da iiithistt'i31 o pi'olls!!ã.o e a 
.. · ~ s~n~~ d:\ ~íite.nÇão tlü legislador éonsti.: cobrança regi•ht palos reJula.mentas ·a estas 
t~mte ~~~Uná,r. es~a. ÍJlh.teriâ. P1.r~ ds m.stadns Nf~routcs. . . 
exercerem pr1vattvamentc a sü:t üHHildadé Sr. Prasidotitê, ústi tt•âíiiÇã.tLdo no§sõ ro-
fiscal, não deve pre~alt1crlr a dhUoêÇão de ghneh _ :tlnú.iiec!rô ii~o é infundâdtq ella sJ 
que o imposto sobre dividondu incid3 sobro q,poi ~na < .. pHiiãó de rio ti vêis ·•· êcoüomtstâs . c 
os renoiHneiitos e não sob1•e o exorcicio dü; de nos~oa està_olstãs que no n1àátfiô píaho c.vl-
1ndust1'ia. São as industdu.s e pro.fis8Õé8 .tri: lL)eiuil OSlríli!Ól'ltÓS sdbrê dividê.iiàbs ôU outros 
butadàs, porque ellas siio fontes de. rentlas- quàés!iuer sotifé .os ~rôvêntóS ijofii:ifierciaes 
para os quo as e:tercéni iodividutdmente oJ oü _iiidustrifi..ês • . Hi.i. aa pcfiíüiitlr ã dã.mara 
associar~m os lSeug oapitaos. qi.là em ~pô)ó dê.>tês êoücéltus eti venha Jún· 

· . A. il.rguição. rte q•e o imposto sae d" quota ~à i', ã.h.~~i~a~as õp.~i~~s. _ qtie inaisctittvel
I!qmdn. da cada uoci.onl~tà o. qUe· só por fa61-' ffi(·nte cscla.recorn o ãiS:üiipto. 
hdade de cobrançtL é percebido da· ~m.Pret·i E' p~lo illustt·e Dt•. Amaro ca.vMoailtl, 
ou compu.nhia, ém .nado. alLcra a situs.tão• qltiJ fcii um dos tnlill tU~Mnótos intmtbros 
poJ:'quanto os divid\~DdiJS 'tno porMbortl os dü. A~~~ítWt~• 6'bd~\l~tHtJW, . qua .eu '\'Oll 
acoionlstn.s são da indudrio qtlo coJlt!c1ivá,. cumt'oar; JtJm gt~li ttn~o••t11h•é olil'Oi B/.snt.êntos 
meote exploram ; &ã.u ptovontús da indus~rià ile FIJ!lit1ft.T$i dl~ o illttstr(! e~rlptói.• 4 
quo exercem cmcommum, ptt:g, liü f 

. Percorrei todos os orçamrmto~ fÍd ImpJ)Pio, · 
rloRdo a. lei do 18G71 rjna.n:lo ~o inh·luu i1. ro · ~ t•<W f!~_êti1pln;. êtlht ~1duôitl rià lhtlíósio 
bt•n.n11a. dos impostos ~ollrfl ilirid<'ndh~ tl:H! f§O· élo l~tl!i~lr_uro pí'~fl~~~a iitJ o ihi~ostb lb· 
cJedades anonrmas, omboN11 com tt dennml.;, b1·,~ flt t'hdn. Mtfl sê atliJótttdo cdrnd retra 
n~9_àode bqnetlcio~, c encontt•a.reis esto jm.i. ~Ê1t'ãl itU~ IUt til XáS tlél~ ffi~llhiós rõ ~OO.tatn 
po· ·.~'o __ s_o_ b.~ .o t_ i~u.lo de_-:-ihtl~t}tii';_as é _prõO~$ÕN\j sulil•ê reilt!JffiEii1td~ tlõ IHhd êê:iit.lL impor· 
~ Q.Bslm que o regulamento de · wHs iió ta nela po.i'd. ~ifíUi 8 êõttlfg@belo éófi:ipléta 

art~ 10 dispuhlia. : ~~~4 ill o~aüpaçàBtJ fiitêt'iótl~tt ob menos 
. . « p imposto de industriã 0 profis~fto é pffidudtlvtis àtts é!llW~es {ii'dlétttflãs. » 
(levtdo por todos 11sqün indivirltmlrrlêntti~ . E' ainda QSt~, escriptor que; tr~tando c~pc

. ou; companhia; ou . sociedade. tirHmymá:i eit~~n<m}n do .ir(lposto 4e ip~ü~ll·~a;s :o l'l'O· 
· exercereJI1 industria; profissão; ar .te oh U~l!oos 11 png 1 29~ i se mantfestlll : 

oftlcio. .«O iliiJjô~to qtié grav~ d9 ~ô~i.t.íietttos 
. ; · -~ ).

0
_ As. compa,.nh~a.s. a.Jwnymâs E;ão (Jdfi.titl .. .. üs.··t. ·i.'.'ià~. _e @'úfl~~6tiS, ê êtii _pii.ifici_pio 

· , @UJ_e~Y.,s _ao iniposto :de 1.1;.2 .sobí·e ôs di• fhitiJadd tut flili·is pêi'llHM jü~t!Ç:L » 
~idendos uis~ri6ui(l.os üos a.éCióriisiàs. Máits á:Jeilfite tli~! · · -· · 

· . § 2~o Ás que .não diHrii>uhem Jfvi"' _ « A P.réê$íÍêiJCl'i dêstas ri17:Õls m ~'ifés· 
~ dendo. ~ca!ll sujeít~s ~.s ia~~:;; .córrEsp<·Ii" tâ::sê . liô fàêlõ cP "üe ô ím-õsiô- ~- ih.;. · 

dentes as mdustrili3 quà éxtH;t!~rem.» - áp~_tN~!?JWo~l~s~~ ·~~ _ll,oJ.~~, : !jffi.mtim _ás 
. ]\ í ndtt .Por esta di~posicão se v cri fica. quo o te,spstaçoes tiscaes, dos d1 verso:~ E~ tàdos, 
1mpustn mcide sobre. a. me~ma. ffi.[J.tarià, pois a.i_n~a que diversiliquem iiiüdóríilas iii:Ío-
quanclo as emprezas não dA.u diV.IUOI'illu Hcu.m pta.tlhs ; ' coiivindô a PTOj)o~Ho ob:~ei'var 
s~~it1;ts somonté á tasn. da. tndustHa que q~e .o,s it.D '''osté;)s deiiomiô~d(js dê ré tida 
exercem, pOdem tã,db-em set- · êônsiaêi!dos êõmo 
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outras timf.às espccies de impo3to de 
industriaes é profissões; êóusa. à.liás ftiéil 
tle admittir·, á vüsta. .dãs ·pi'opi'ias cedillas 
em que as reri1lns são classitlcadâs ou di
vididas par<t os fius doimpos~o.» 

E, tnostrnndli í' tlitío rccitüii1 · â~~ t!txiis 
ilostó iiupostosoUre ag divíH~sf14 p::bfissõüs ô 
imli:tstrHl.s; diz : . - · 

·.· As cóhip~ril1Ü1soü snct!!clãti~s fttibtiytílás 
são sujeitâ.s àd , pagurrléhiO de. urfi;t pói·
centagem dos divid<!rlili:is distt:ibuido~ àt1s 
nêcionistag 6; si l1ão hôrivêr tlitríclendo, 
á~ taxas <!bi'respôiidêfitM l\s iiltl.üstl'ias 
qiie éiêrtefii. ~ 

' b~n.nte ' da dd.rêztt dos_tos cohcoítu~, crnio, 
St• .. PràsiJctit.é, t1tiô heflhmrtil uHv.d :~ !J(lile 
subsisth' . sob1;ti ti. li.tttirêz i .~ do iihpostu U(~ 
divídéndos. · 

Do itlOS!iió IndtÍQ . Petila. o Õr. Vi vtJhios de 
Castr'o, em ~e~'i o}:!V,sdtt!o S(llH'o imposbs, em 
que, inv.oc(ltidb o ilJ.usWé De. Am{lt•o l';tval
canti, diz á. prtg. 174 : 

«Que eiínposlo Ül~ itulltstriaseprófls)õe~ 
' ' grava. oá rendimentos ue umas e outr·as.» 
Si o imposto àe in:.lusilt•il\S e profis3ões 

tem po1· · ohje(}tivo gt•avut· os. rundimento3 
de umas à ou&ras, ê fóL'<1 do Juvid~ quo o 
impos~o SO~:·~ divide.ndos, . l!l'O.V1;LOUO os . pro~ 
vcíitõs irldugWüH~S llq$ ii,cci:>~ ; st::U, ir.1c.it5rre 
em manifestá. lneôfistituéionáll(b lú. 

Ul\1 SR. D.aruT:\Do-Apoiado. 
o sn. i3uLolo VtAN!-<it. ~ RHot;intltHi6 ttb 

imposto do pa.ton&o9 em P'Mn~lt; lliz o gi'f,nilo 
economista Lel'DY. llei.\l:Üicní em ~ua. ol.Jr,, jtt 
c i t.:.vla. <t pa.~. 4o~: . 

« Il a pour hase, 1m elfeit, la Jftnymm~ 
supposéí~ tle h:~n,~llce~ qnó di H]Ue c<tt -: · 
gori!) d•) n•'~6oeil\nts pent. rni~ntlll:\ble
ínent ciJtenir dans des ébilditiiiiis de·ter-' 
inin3es OX()Íoit Ltlon.» . 

domo já 1Íísso,o impo~to ~li) Jl<\f.orítc~ tldi 
'l~í~:~oça conospond.o o.o no .. ;so tle in,lusGrias e 
})l'ofissõcs. 

o Sn. UiiiiANo SA'Ntôs -- :Mii~ ntn t•'I•anç·:~ 
rtll:lstrio qtiôii·fm ostabh{cciW o. HnjJc:Hfiâ solll'e 
a rciidá,, ocltii! ,qiier üizdt1 liHó Ht ftiT.ó #e c<in· 
stderá a ihé&,d:ia cóüsi. 

ó SR.. · i3ÍJÍ.cxo VUNNA-I~ií rdpdddêrci a. 
v~ Ex. Pa1'âii1~U~t:HfÍziiÇião cio qüf} .teriho a 
dizer, tratrtréi Iiiai~ tarde ilesW pohtb. 

6 . SR. U RBAN0 S~NTÓB -- Par<l. · ú:üm é 
es~e uilj. poptq ~ssencin.Í e; po1;. istq, tgn1ei ü 
li bordado do cha.mM' a ukeoção · de V. Ex; para: ~ile; · 

o SR. BuLcÃO VIANNA~ Dlz · aind~ est(i 
esêriptor ·: 

' « .bêpti1s i79;4 ju~qu'a l.'Muré arltuelle, 
il y éu ud o:tfort constaf1t pour rendrà 

l'itt~pôt des pàtentes de piUs en plus pro· 
por;tlohnel atu: bénafices du coutri
bua.ble. -» 

E' a.inda. o mesmo oscriptol' quo vem con· 
fipmar <i. p:.tg . 417 qtic ó imposb do di vi· 
llcnrlos, que (l o iúo.:;mo sobro os valores 
movei$, é o mesmo de industria. o profissão. 

<<On pellt.ellcot•e rapprocher de l'hnpôt 
s~trJe~ báh~fice* .indu~t.riels et c_onuJ?:~.r.
ctaux w. laxo q lll frappe dans d11férents . 
pays lés vü.lei.i.rs ni<>.bilie,;es, c'est -à-dire 
les tilrés d'actiofis, d'obligations, de d:él~ 
g-atiói:ls, ilê bôhs, étc., ou lés parts d'in~ 
tetêt d:tns lti!4 sociétês civllés, Mettre un 
Uroit slli• M~ v"let11~s êst Ufi procêd& êolli
mode et SUl' de se pr·ocuret üf1 i'évehú COi1· 
sid~rah\e ct qui. dâosles pays civilisés, 
~l'Oit . chaqu~ aonde; ll J llo · C6(')BUdant 
de~ inconvenienfs dive1•s á ceite s()rte de 
~a.xa~íon, quariti eile_h',tJsG pas mo<lerée,» 
r.ir. Dupont n J ::~c 1 i Trat:ttlo de impo5tos 
comnm!iàoa, m~ riehdcli. diz i1 pag; 43 : 

« As taxas est:.Lbéleuidas solll·e o~ bene
tleios dtts . . socie~a~les . an~nymas são o 
mesmo imp"sto de pates~t_es do EstadCl, 
uma. v~z que tf>,los os seus car<1Ctnres 
são evid,eil temente iguMs i» 

IJõt\fitê, . Si·. PrMidêtifiê; dà nu tôt'idade 
dest~s concaitost emittidós por riotavei3 eco· 
nomlsta.s, pa.reêe qM üêtihtimá duvidit deve . 
t•est.ar de que o imposto sobl'e dlvidendos 
st~ja; o mC'smo de iudustri<lS e profissões. 

o Siü un.uANd s~Nofds..:.; Teem pontos d~ 
toiltiictó; h11Hi teeni tltstirióÇõcs. · 

b sn. BHcA.ô ViÀNNA.- Sintq, .Sr. Pre· 
sitleiitj:l, (lrio 11 miilhh. pà.l:t.'Vra, enibõt•a. drR· 
antoriznrln. (1'i1.io lllloinrla~~) hi.il.s ap()inda em 
nol.ocveis (H~r· ribrnist.rt~; íi:'in coti~iga. cohvencnr 
'' tlln~t.r•o rela.1.or'. , . . 

lt1; fli ~tJmi1i&iJ•mos 1 Sl'. Pl'osidontet que, solJ 
o i. i tu lo do ronda, i~ussn. a, U nilio tr•i butar os 
proven t~.>s on IJenoOcioq lias industrius e pro· 
6ss'Qê8, sem violação do art. 9", da Consti· 
tuiçií.o; qnl) rcsorvuu . esta. mataria. ·á ta
x.n.çi'ío privativu. dos Est.ados, teromos tnm
bem de ~onced.or que 1rihute os rondimQntos 
<los Prcdios ill'baõos c rtü'aes . o os .. Mn~tlctos 
~tifi;imorcues õti de . quaesquer ôutra.s pt·o· 
fis~õo§ (tua são ta.inbem I'ontê.s de renda~ , 

E . então a. excJpção estabaJeclda. no art.l2, 
para. tt tâ:t:f.içt'to cllmUlá.tiva daUiiião e dos 
E:stá.dds será ttmà pdr•t:l, larga. por ·· onde 
aquell~ poderá descmba.raçad'lmentc invâtlir 
a. esphega de acção a es.íes reser,vada; 

Semelhante a.b3urdo não · tel'ia -concebido o 
legisiador consti&uintJ, 3. quem dominou o 
pcnsaml•nto de estabelecer ce1•ta. zona tri· 
buta1•ia, para. cada. um . dos poderes exercer 
privàtivamQnte .a stiti. b.cição . . Assim, . sendo. o 
iniposto dê dividendos, como vimos de d 
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monstrar, um imposto de industria. e pro-~ renda é genero. (T1·ocam .. se muitos apartei 
.fissão o sendo este considerado como de que interrompem o o1·ador.) 
renda, nl. opinião ge~al dos economistas e o sa. BÚLcXo VIANNA-Do mesmo modo 
como tal figura nas d1versas classes em que que os illustros escriptores invocados, pensll 
se decompõ~. cste · ~~pos~o DI?~ paizes que _o 0 Dr. Amaro Cavalcanti já. citado. Si da. opi· 
a?optarn, nao é licito a Umao taxw os _dt .. nião dos illustres pensadores que teem trn
vtdendos sob o fundamento de que é um 1m· tt\do do assumpto em nosso paiz, passarmos 
posto de rend~. para a dos economistas estrangeiros, ~ncon-, 

Semp1•e foi consirlel"J.do entre nós o · im· tra~emos consagrada !Jo mesma doutrma •. E 
posto do· industrias e profissões como um im· assim quo s~ P!'onunCia o grande econ?mls~ 
posto de 1·enda. De algumas opiniões com- Leroy Beauheu A pa.g. 3~5 da obra citada · 
petentes, que vamos citar, verá. a. Cama.ra os ·« Partout les benetlces industriais, 
fundamentos de nossa atfirmati va. commerciaux, protlssionnels, ont, plus 

que les autres reveous, attiré l'atten· 
tion du :tlsc. Da.ns beauooup de contrées 
las taxes sur les bànê:flces de l'industrie, 
du commerce etdes proftssions Ubérales, 
sont confondues dans l'impôt général 
sur le revenu et en forment une cate· 

Em 1879, o conselheiroBua.rque de Macedo, 
relator da Commissão de OI"Çamento, assim 
se pronunc}av;t: 

c Em regra, quasi todos os elementos 
ou formas de no.:-sa aetividade, quer esta. 
assenta no capital de propriedade, quer 
na industi'ia. ou trabalho, estão sujeitos 
tis nossas variadas taxa.s, · direetas ou 
indirectas. EiiJ porque, sem que mesmo 
pareça opportuna discutir nqui si ~ 
prefe1•ivel () imposro multlplo ou unico, 
a Commissão tendo de indicar, ou antes, 
completar o imposto sobre a rel1da, fal o 
sem nenhuma reconstrucoão do nosso 
systema tributaria que tenha. por base a 
substituiÇão de outros impostos pelo de 
renda, que passo a expor. 

Actualmente uma classe de contri
buintes, aMm de que paga taxas indi· 
rectas, por estar.:lonfondida com a massa 
geral da. população, ê tributacla com o 
imposto sobre a renda - tal · é a. que 
paga o imposto predial e o de industrias 
e profissões. » 

0 SR. URBANO SANTOS dá Um apa1•te. 
0 SR. BULCÃO VIANNA - 86 si V. Ex. 

quer se referir ao imposto geral sobre a 
renla, que a.ttinge a. tota.lidado· das fa.cul· 

· dades tributaveis d,J iodtviduo . . Neste caso, 
ba. de concorda.r que o imposto de dividendo, 
incidindo s.Jbre uma. especie de rendimento, 

- nã.o é o imposto geral sobre a. ronda. 
osa. UasA.'No SANTOS- Sustento que o 

· imposto de industrias e profissões é uma. 
· especie de imposto sobre a renda, mas não é 
. um imposto de l'enda. 

o sa. BuLcÃo VrANNA- Lá chegarei. 
Em seu parecer, o Sr. Honorio Ribeiro já. 

dlzia: 
«O nossi) systema tributariQ jâ conta 

etl'~tivamente algua impostos sobre a 
· <~renda, ta.e:-; como o de lndustrias e ·,pro· 

fissões, o predial e outros. • 
. . 0 SR. URBANO SANTOS - 0 imp()Sto . de 
.dividendo é eapeaie ; o imposto· sobre ·a 

. g·orie, uno cédule comme on dlt en 
Angleterre. Mais dans ·beauaoup de pay11 
au3si, à coté de Ia. partle ü l'imDôt BU.t 
le revenu qui frappe lei prodtl áa oom
merce et de l'indu!trie il '1 a une autre 
taxe spécia.le, faisant doubla eaaplotet 
greva.nt sous divers noms 1e1:eralae de 
certa ines proftsiions e de eertainet entre· 
prises. • 

Si ha, pois, duplo emprego, como dizem os 
francezes, si ha. duplicidade de impostos, é 
porque a mataria ê a. mesma., e si esia. ê des
tinada pela. Constituição aos Estados, · ê for9a. 
convir que a tributação da. União é ma.nifes
tamen te inconsti tnciona.l. 

Pierro Charton, em sua recente obra. sobre 
a reforma. fiscal de França., tratando do im· 
posto de pa~ntes, .que_ é o m.esmo de indus
tria. eprotlssao, ass1m sem amfesta. ápag.256: 

« La. patente etait à son origine et 
est restée une taxe . indiciaire venant 
s'ajouter à la. contribution personnelle 
et mibiliàre, et destinêe a attendre spé
cia.lement les revenus commerciaux, et 
industriels, de maniêre à frapper tons 
les revenus oon encore atteiots P,~l' les 
autres impôts. A cet éga.rd1 l'1mpôt 
des patentes se . justifie a.ussi . oien que 
celui sur les revenus t'onciers, et pout 
êtl'e considerê eomme un des facteurs de 
l'ímpôt multiple sur le revenu • 

n est peu d'impôts dont l'assiette ai
subi autant de vicissitudes que celui des 
patentes ; les nombreuses modiftcations 
dont il a eté l'objet depuis plus d'un 
siecle ont toujours eu pour but d'attein· 
dre avec les plus de précision posslble 
le revenu industrial reél, au moyen du 
revenu pt•ésumé, d'aprês las algnes e:xte
riéurs qui permettent de le determine.r: 
~e ra·Çon a se rapproche1' de oet idéal 
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de justice . qui consiste tL taxer c baque tidas ao imposto todas as faculdades tribu
contribuable en raison de son revenu taveis do contribuinte. 

• 11 ·· ' - Ia s rce ,. Ora, si pelo imposto de .· dividendos não 
rêel, que e qu en 

801 
ou • ficam sujeitas todas as faculdades tríbutaveis 

Poderia. ainda, SL'. Presiden~, invoc~r do individuo, todas as suas rendas, mas, sim, 
outras opiniões, pois neste pa.rticulal' sao certos e determinados rendimentos que elle 
accordes os economistas em atnrmar que 0 colhe da exploracão da industria que exerce, 
imposto de renda, dirigindo-se especial~ente é evidente que esse imposto é o de rendi· 
ás diversas fontes por classe, como a.dmittem mentos, e este, na opinião corrente, é o mes
a. Inglaterra e a Ita.Iia para à X:iqueza mov~l, mo imposto de industrias e profissões, que 
não é mais do que o mesmo 1mpo~t~ de m- tem por alvo os rendim~ntos e proventos das 
dustrias e profissões, quando se dirige aos mesmas. (Apoiados.) Parece que, doante disto, 
proventos e rendimento~ d~stas fontes, de é nã.o ser logico sustentar o contrario. 

'predios uttbanos ou ternto~Ial, qun:ndo P:t:O- Em longo desenvolvimento procurei de-
-· cura ferir as réndas destes un,moveis e assim monstra.r que a Constitu,ição não destinou -

por deante. aos Estados um certo e determinad.'J imposto 
· Nem se poderia dizer, Sr·. Presidente, que que tosse conhecido de longa data por im
se trata. de imposto sobre a renda total do posto de industrias e profissões, mas, sim, u 
contribuinte, imposto de caracter pesso~l, objecio, a materia sobt•a quo o:> l!:stados t~~
que poderia p1•estar-se a uma certa._confu::~~o riam do exez•cet• a. sua ac-.~o tributaria. • 
. por ferir em globo as fa.culdados tribuhveis · Mas. a.dmittindo-se, por a.mor á discussão, 
do individuo. Como diz o Dicoionario de ~co- quo o legislador constituinte tivesse com· 
n'omia Politica, de Leon Say, á pag. 16; ou~- mettido o erro de conceder sómente aos Es- . 
posto de renda póde ferir em 6Ioco_ a totah- tados o donominad1J imposto de industrías e 
dade da renda. individual, por meto de de- profis~ões e não a materia contribuinte, o 

,cla.I!ações ou de constatacões globaes, com(J que se prestaria á mais lu.mentavet confusão, 
faz, -por exemplo, o de. classes ~u das rendas legitimando as incursões da União e ficando 
élassificadas na Prussta, ou entao elle pôde os Estados sem impostos privativos e tam
ee dirÍgir separadamente co~ p1•ocessos. espe· bem a União, desde que a. reciprocidade se 
cia.es a cada origem de rendimentos e 1mpor estabelecesse pela mesma razão, ainda assim, 

· assim uma collecção de impostos sobre ren· Sr. Presidente, não se justificaria. a pre· 
dimentos. Taes são o income·taw;na Ingl~- tencão da União de taxar os dividendos da:~ 
terra e a riqueza movei na I taba. Daha, sociedades a.noilymas dos Estados, porque no 

.' Sr. Presidente, a distincçã.o de imposto ga- imposto de induatrias e proOssõos, que ella 
1·àl da renda, quando a1fecta. a renda global, encontrou do Imperio, l'egido pelo regula
e imposto de rendimentos, quando procura. monto de 1888, que continuou por · algum 

. a.ttingir as diversas fontes de renda. tempo na Republica, já estavam contem-
No imposto sobt•e os di"idendos não se piados os dividendos das sociedaues anony .. 

.. d d ma~ na categoria dos impostos do .industrata propriamente do impos~oo e ren ~. tria.s e protlssões. (Apoiados.) Do estud.o que mas sim de rendimentos, que não é mais do 
que 'oimÍ>osto deindustrias_eprofissões,_cC?!_D.O fiz para demonstrar que o impof.'to de divi
vimos de demonstrar, apotados em opm10es dendos é o meslDo de industrias e p1•ofissões, 

.. .. d·. as -mais autorizadas, m;1 teria sujeita á:· tri- invocando a. opiuião de estadistas do Imperio, 
t d d e ·citando os textos legaos, se evidencia. que lmtàQã.Q privativa dos Es a os, · 0 me~mo este imposto já existia. desde o Imperio· como 

modo que a pi·opriedade urbana e terrlto- de indu.strias e profissões. 
ria.l. Assim ainda se manifesta Léon Say, 
em seu Diccionario J"á citado, á pag. 735: Assim, Sr. P1•esidente, quer se encare a. 

ma teria ou o objecto em que teem de exercer 
« L'impôt sur le revena, au sens os Estados a sua accã.o tributaria, quer se 

proprie dn mot, ne doit pas être confondu considere que o que a ConstiiuiQão lhes 
avec les divers impôts sur les revenus concedeu foi tão sómente o -denominado im
et ne peut êt1•e entendu dans une acce- wsto de industrias e profissões, é força. con· 
ption aussi limita.tive. L'impôt sur le cluir que a União earece de competencia 
revenu ne llaurait être un impõt uniqua, para. incluir em sua receita o imposto sobre 
c'est un impôt simplement ~omplemen- dividendos . das sociedades a.nonyma.s <los Es
tàire; mnis en même temps 11 forme un tados. (Apoiados.) 
impót général, portant, non pas sur Consultando ainda o elemento historico da 
tels ·OU tels revenus, mais sur l'ensem- creação deste imposto na Republica, o que 
ble . des revenus. li). constitue um criterío seguro para a. boa in· 

. Bem :vê a Camara. que o impos.to sobre os terpreta.cão, veremos que até a sua. adopção 
. -.dividendos-não é proprialli~nte o Imposto de no oroa.n:tento de ·1898, apezar de tentativas 
: .. renda., pois que por elle n~ doam submet~ anteriores. ho~ve .sempre a, maior opposição, 
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1 -~~ lla P.i!o~õ~~ c~t.r~or4ina~i~, ~H~;s dey~m 
pr~_val~~r t~ntq pal~~ - pm com,o P4l'i\ os de· 
1!1~l~ ca.svs! · 
· 0 SR. UuBANO SANTOS ..,...;, Já. S~l~á. uma. 
qu~stão de convenicnda e n.ão de con.l!titu: 
Cionalidade. 

:. 0 S~. BULCÃOYIANN,\..-POL' este historico 
b~in vê· a. c~·rpél.i·~ ·que ·~s~ hllPP~to tcni én
~oºtrado 3t q~u,is forte r~:H~q~n~no!~lo pel~ ~ua 
rna~ifel,it.~ incopsti.t~cionalia~4a ; f:'. si- é ~~ 
imposto de renda, c si e.5~a c~be n~ e~phera 
!ribu .a1•ia da Uniã.o, em vh·tutle do àr·t. 12, 
como e:xphca.l' a.s manifestações co~sta.ntes 
contra a. gonet~lilla.çã.o d~Jm:p.osto ~ 
Q~o.N, poférv., -~.on~~dor e1~ amoP á ~is

cu~~à.~,iiJ.W~ Q ~lllP~~to sobro d.ividendo~ ::;e.Ja., 
merawo~~E? 9 4!-J· . rel:l~~ ? q~(3 ost~ f\ào J'Ccai~ 
sobre materttt cont.l•tt:iumte t•esot•va'ht u.sdu
tih'a.in.eú~~ ·â -t·a~'{8.Qã.o ·es tlidual c, p•.wmnto, 
que· llào seja incol[stituctóoal; podendo ·ser 
c-~pi~l:lla~o na ltypqthe8e ci.o a1~t. 12, isto é, 
4a. acção çumulati'v~ l~ª' tJn~ão e i}os · ~'8tados. 

t:tr para comp:msar as desigua1lades. de 
o~tros impostos. Jamais a pratica o · tem 
admittiílo como uma fonte copiosa de l'C· 
cursos pa11:t um paiz ; inic:;ia.do na Inglaterra 
por ()Ccasião de g'L'<Hissimas difficuldados li· 
nuncoiras, oriundas de suas grandes guerras, 
quer no~to paiz, quor em outros que o a.tl
uptara.m, tem sido a,pplioado com a maior 
modePaQão, vjsando sempre desfazer as 
t:!esigua.ld[tdGs dos outros impostos. 
. Para nã.o cançar o . cspirito da Can:tara., 

basta·rno invocar a opiniã.o de Leroy-Beau
lieLi, que á p~g. -442 assim se manifesta.: 

«Cet impôt es~ e~s~ntiellement qp.~taxe 
oomplementaire. ~ne taxe d'appoint et 
cte eampensation qui est destine~ à reta ... 
blir la jus~ice dans' uti systéme tlsoal e 
á. tWlWlU ler au5 classes aisées ~t riqbes 
un súppl~me.11t · de contributiou, 'p~rce 
que e-es · . ~I asses out éte trop me~agé9B 
pa.r les impôta indirects. L'in1pót gên~rt~.l 

· sur le reveuu se su_perpose, d'ord~.naire, 
aux lmpôts cUreets qui fr·appant I~s r~ ... 
"Vefl1JI3 1norçelés, ~el13 qui l'imp()t foncier, 
firpv.(lt m9bHier, l'impôt des patentes, il 
ep result~ qt1'qp l'accuse souvent .d~ t'airo 
dqu}Jle emplo.i ~vec le~ ~utres in:ipôts 
directs » - · . 

s~rP.. pqrÇm • . 4e. .bo~ P4Httçq. QcqpQro.íqa~ 
pergqp~9 f.LQ iHíJ§tre Re!4~1;)1' M rtc~ott.élo~ qtH~ 
a lJ'.Qi~9 pro~t,ll'l~ .dcsepyQ{vq:r q sy~~ollla de 
i~pg§~Q~ c~mqta,~!vvS,~ tã.o çopa,~m,qa4o ~Q 
:r~giJP.~Q eJ,ipc~9 ~ po_los eco~<;>ll)j&t~s \3 !lt~S\l.~ 
vex~~lV() aos coQtrtlJ~.untes, cuja~ ror.ças pro,. 

· ducüvas .fà estã~ p~~ dom;:~ois oÍiiQradas ~ Mais ÇQmg eat» c.sQrip\Qr, pensam todos os qu(l 
do que-os intet~~ses appaNn~s .~á Ul;lià:o a9brS! o ª'ssnmp~o teow •:scripto. St U13&im ~' 
pe!l~v que deve pl'~v~lecer no ~nm~~ do lo. do ÍlllPO.StQ de .ren<l.u. só deve ser comple .. 
gisla.dor () oonSélbo de Hamilton, lembr.ado m~JltíJ.I',~uw_ clJmprobende e~ta. illu&trada. a~~ 
Pé lo Dr. · Jo~o Ba.r-Qalho om stu~ su~~al)~il).o ~.oro,bl~&lo qqo devo ser muiliO mQder~do, , p 
E· os coiJlin~nt~I·ios ~ nossa C(ln-stituição: m~is limi~o pq$.iivel e, côrilo tal, nãp, pódo 

« Qqo ~ t.J)~i~q se ~b~teP.~ i~t(j.h'~· ilOr ij.ppl\®.do. cumula,ivamento pela. Uniã.'9, 
:m~P.~ 41tqg~H~ .ghj~t.os a. quo ()S . E~ ~ o E.sta.9P o o m.unicipío. 
~;t(!Q~ '-stn{wem dtsp,Q~tQ.s -~ :rec{l~r<w~~> E' por isso quo este grande economista, 

Ora, sj Qo Un~~ já jnk~iQU o ~y$.tf.ID.l~ do ª'l~âs ·~ppláijdiiid~ ~ suá. craaçã.o, aconl)elha 
imPQªW~ .q\IO pP..t?~l\ ~~r- Ol.lJ1l'1l~t~V.9§, ~~- já •tP~ ~H!fS!) ~eja, appHcu.do. ffi iJdianto pelluenas 
ti~ iHlfQ~flt~liuq~ dJsp~J~O d.~ ~r~~ 1~, cq~n taxas, que pen~a. não deverem jamais ex
QS iPJ..PQ§tp,~ 4~ cgp~uro,g. q9~ l.!l~ fQfQ~cq~ ~~m· áe 4 a õ % d,as re~das do individuo. 
l~rgo~ ~~c'!~~, º- ~ ~-~~ imPQ~tó~ fPl.'~'ffi do- N'inguom ~gpp~'ª' ~ reP.P.gQancia. que ~IP 
cr~t!Ml.~ AA ~o..tq ~ ~ãé~ ~C.Çl,l\\~Glra-cq ~ -~~ @IJ~n'f~4~ ~ts imppsto nos diversos pai~~s 

. P3tl'j.l~~ª' ~~bJ.~~~OO@~ Ç.!;>d_ ~Q D~9~~ {Jl~Sffi9. 9 qq~ Q ~QQ.P.ti\J'i\ª'' 
cvn-~rm" o IlP . r.~ l.'elPtt.Q~ ... ~ .. ~c~l~9a, çr~ ~qq . 
lu:rnip.o&q I?~~~Qfl+~, ~~q·s,~r<\ q~ :m:qs· a.I,t~ iq~ N~.~o propria. Inglaterr:~t, onde ba. ~ mais 
convenien,c.Wt ~~ll~m~ç~ e · Pf~qP.~çia,.l à.gs complet~ intt~içã~ dEos Qo~veniericias do i~~ 
int.~f~f?S @~ ~~~~.q.s <!B~ ~ l].ui~~ q4oi~~ f~r:t:~!f&!~~~:~· ~::~ ~!ri~fto P:ão ~~ 
~~~ª~~@i~X~:r ~~. f:\;;r. ~~]);.!!~1~0:9~~. <J.~a~·Pesis~goíàt!· para sua d~finitiva ac-
~'-4P~ 1~orrº1'~ ·. mn . .,.~l\~\l~I,HÇ~~ ~~ çgp- e4:t.ltaç~o ~ _ . . , · 
d~rn~~do~ i~pq~-~~~s il! e~P-9-f.~~Ç~P. ~ ·. li!, st n~Q m~ .!aliJ.a a . m~Plç.arl~, c.r~io qu9 

$i o conselg.u de ft~~qt(t,q~ p~q de.v!' ser ~~ ~~ u,m~ yez ~9i. ~UJõipeqs;l.. Gq~o. sabe 
e~qqecido qua.qqo ~li\fa~~~n~ ~ V<WHlca,.f ~ V~ .l!j~o.- t é 9j~pp~tg 4_e ~e~ú!l .. ()U ~o}?reoa 
a_ÇÇªQ CU{UU.lativa, 41:1 ª~~l)S -~ g~verq~s, ~'(}I),i,lim~~tO$ tú~J itllROSt!:) d1r(3c~o; e corpo 
mais .elle se impõe em um caso C()~O o oc~tF· tgdo imp~;;tq directq ·u.pt_·~sen~a.-so . ao cQri~ 
~"e.n,te~ ~W. q~~ p~tt> ~em~s ~-lf~r~ce quviq~s. t~~!!miqte cQm .o· ~pe(}to o ~~i.s vexativa, 
... ·GQm9 . sª'J~@ Y • .. :t1J~• . o }.ffip~tQ dª' :ç~fl4~ ao contrario dos 1mpo~te>s iildi1~açLos 1,1~ 

·· ·~IJJl~i9Q . ·ª!lm.i\mto ... ~~-q! .. 4JS~!~P_.;w.ç!a. .. _ :oo_.-~ l<>·~ f ; 9.~~-_,.e~ . o, .. çg~t.ril~~iut~ -~ãa_ .... P_ er<;eht} _intQ1ra-
conomli!ta~ ~omo, . um 1mposto collJ:p~1~!!1~Jh• mente o peso da çon~i'\ll.l.l~ção. . 
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Como diz Stourn : Ainda mais, Sr. Presidente, tríplice como 
«0 imposto indirecto dissimula,n:J. mór será. a tributa.çã.o. as taxas já.mais serão mo

parte dos casos, a sua cifra, que vae en- dica.s, püis é dereceiar-se que cada uma. das 
globada no custo da mercador-ia., e assim entidades tributarias, sem attender a existen· 
éelle pago pelo consumidor sem :;entir a cia ou o interessd d~.ts outras e abrazada 
parte que se tira para 0 Thesouro pu- pela. febJ.•e de recursos, procuro attingir o 
blico; ao envez da lista das contribui· maximo que deve tributar, e assim teremos 
ções directas, que annuncia cruamente a renda individual attioglda por tres ma
ao contribuinte, sem illusão _ posdi vol, ximos, o que será um absurdo e o com:~e; 
sem reservas, o «quantum»exacto de sua. quepte anniquilamento das força!~ produ· 
dividá.» - ctivas do cidadão, si o desespero não deter-

minar "'' revolta. (Ap9iaclos . ) 
Era. por isso que dizia· o grande Thiers: . E' o que acontece, S).'. Presidente, com o 

cO iiDIJOSto sobre o consumo é o melhor imposto sob1•e dividendos, que em meu Es
de todos, porque e voluntario, bem re - talo e creio que em outt·os já recebe a pesada 
partido, porque a1fecta. a todas as neces- tributação do 2 I/.2 da União,2 1/2 do Estado, 
sidade::~ do homem.» l 0 / 0 do municipio, o q_ue perfaz u. somma. de 

Si grandes são a~ difficuldades que c~rca.m 6 °/o.E quando entre nós as emprezas at1•a.ves· 
. a applica.ção dos impostos directos em geral, sam pa.vorosa. crise; quando os ca.pitaea so re
de cujas resP,onsabilidades tem consciencia trahem, fugindo á associação, atiâ.s tão ncces
logo . o contribuinte, mais ellas se accentuam saria a arrojados commettimentos, e justo, é 
com relação ao imposto de renda, que sem. economico, consulta aos interesses do paiz,que 
pre desp_él'ta. os mais vehementes clamores. estas emprezas, entorpecidas por uma. sorie 

como sabo esta. . illustrada assembléa, 0 de difficuldades, so1fram ainda em seus parcos 
imposto de renda é de- difficil applica.ção ; rendimentos a triplice taxação da União, do 
para. a. sua. cobl'ança elle tem de se oscudar Est:\do e do Município, além do outros im
na mais rigorosa fiscalização por parte dos postos directos ou índir•ec&os com que já con-
e:xa'Jtores. trihuem para as r~nda.s publicas~ (Apoiados.) 

Não se devendo admittir exclusivamente O q~~e se dá, Sr. Presidente, com t•elaç:ão 
. a. declaração do individuo, em ouja boa fé a esta font9 de renda se dará com as domais, 

não se póde inteiramente confiar, o que não si á União for permittido taxar a. I·enda. 
se tom feito em paizes mais adeanta.dos, onde E si os Estados, para não aggravar·em a sorte 
ha. melhor . comprehensão das necessidades dos contribuintes, attenderem aos intere:3SOS 
do imposto, teremos de adaptar a decla.l",J.- da União, mesmo para não sorem accusados 
ção do contribuinte com a fiscalização rigo- de a.ttentar cont.ra a unidade da Patria., ft .. 
rosa. do fisco, ou, o que será mais seguro, a. carão privados desia. fonte de receita., talvez 
taxação administrativa. a unica que se lhes otferece pa.ra poderem 

Si assim é, si o imposto do renda ou de supprimlr ou diminuir os seus detostaveis 
rendimentos como admittem a Inglaterra e impostos de exportação. ·(Apoiados.) 
a Italia, é po1• sua natureza de ditftcil reali· Já assim procedem os Estados com rela.Qio 
~Çã.o e precisa vencer nã.o pequena oppo&i· aos impostós de consumo, tão esorbitante
ção, como em França., que a.inda. não conse· mente decretados pela. União, como confeasa, 
guiu admittil·o de modo geral; e si por esta com louvavel ft•anqueza., o illustre relatol' da 
circumstancia elle deve se1• modico pura. Receita; e quando não o taça.m espontanea· 
poder se adaptar, como admittil-o sob a tri- mente, attendendo aos interesses áe Slla.s in· 
plice influencia da Uniã.o, dos Estados e dos dustrias e dos contribuintes, terão de ceder 
municípios~ deante da. revolta. que já se tem feito sentir 

Generalizado este imposto, como. preten- contra o accumulo da.s tributações. 
deu fazer o illustra.do relato1• da. Receita do Procura·se, Sr. Presidente, para. justiftca· 
anno passado, idéa. que felizmente não pro· tiva das.invasões da União na esphera. tribu
curou renova1• o actuat relator, quantos taria ·dos Estados, arguír que houve desigual· 
vexames não surgiriam para o contribuinte, dade na divisão das rendas, sendo, entretanto, 
obrigado a. tres declarações, e ainda, o peio1•, g1•andes os encargos que pesam sobre a União. 
a ver a sua vida devassada por tres ordens Não mocolloco, Sr. Presidente, no numero 
de-funcciona.rios, os seus livros commerciaes dos. que acreditam que houve mi\uif~sta. 
ou particulares examinados por tres espe· desigualdade para a. União da. ui~crhninação 
cies de agentes, em summa, todas as rela.· das rendas. 
ções de sua actividade pesquizadas pot' uma Não sou dos que pensam que com a. di· 
trindade de ftseaes ~ - visão ·das rendas a. União ficou ass'• . pre· 

Ta.es absurdos não se coUlpa.decem . com o judica.da. e -O$ Estados taruente ~ui· 
criterio do legislador. nhoa.doJ, · 
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Ó Sa. TEIXEIRA. DE-SÃ-Nem eu. mados pela alta accidental dos preços é péla 
O SR. BaLcÃo VIANNA-Desde a Assembléa facili lade da cobrança, abusaram de seu 

Constituinte, estabeleceu-se ·forte corrente poder tributario sobre a. exportação. 
neste sentido; e para justificativa dos emba- E a consequencia foi que a sua. industria e 
raços que tem t~do a União se procura attri- agricultura, mal apparelhadas para resis
btiir as resronsabilidades desta supposta tirem . á concurrencia est1•angeira, com a 
falta a.o legislador constituinte. baixa dos preços. soft't•eram o mais 'profundo 

Os factos; entretanto, desmentem esta er- golpe e encontram-se em penosa. situação. 
ronea. presumpção, que parece""me antes E mais penivel se torna esta situação, 
1ilha de tendencias · centràlizadoras do que desde que os Estados, surprehendidos com a 
do ~studo . exacto das fontes.., de receita, cri~e!não podem de ~m momento para outro 
( Apo,ados) . . . . . alh v1ar sua producçao, por ser neste imposto 

Do coteJo dos Impostos conferidos pr1vat1- que elles encontram a melhor fonte de suas 
Aamente .aos Estados e dos que foram reser- . -rendas . 
·vados á União não será difficil apurar-se a : . . . · 
-improce. dencia .destes conceitos, que tanto E 81 attendermos .~mda. que ha. culturas 
.trabalhàm conh•a a federação. · · 9-ue absolutamente ~ao podo~ supporta.r os 

Couberam aos Estados, como fonte mais lmp.o~tos de exportaçao, necess1~ando até de 
abundante e principal das suas rendas,os con- auxllios para o seu desenvolv1men~o, como 
demnados impostos de exportação; só a na tu- a?ontece com a ~a ca!!-na e outras, ma1s prec_!l.
reza destes · impostos devia excluir a idêa de rza se torna a . Situaça.~ dos Estados · que, nao 
constituil-os a base onde firmassem os Es- contando com. a v~r1edade de culturas, se 
tados os recursos dos seus orçamentos. veem na contmgenCia de onerar taes pro-

Infelizmente os Estados, ou fo,rca.dos pelas duetos. 
circumstancias, ou illudidos pela alta even- E quando todos os paizes se esforçam, não 
tual dos valores dos seus productos., · não se medindo sacriftcios, por desenvolver · a sua 

·-aperceberam do perigo. produccão, de modo a ·poderem competir 
Fa.ta.l erro, Sr. Presidente, que ora ex- deante da concurrencia. universal em· que 

~iam no . anniquilamento de suas forças vencem os mais competentes, é bem triste, 
Jn.•oductivas, com o desequilíbrio quasi irre~ Sr. Presidente, que os Estados se vejam 
.Jilediaveldos seus orçam-entos. na lamentavel conjunctura ·de buscar rendas 

Foi um mal do legislador constituinte con~ nos condemnados impostos de exportação •. 
feri~ aos Estados. e~te _!mpost'?, cujos incon- Bem vê a Camara que, mais que nunca, se 
ven1entes eco~om.1cos nao prec~so enca·recer · : impõe a.os Estados uma nova orientaÇão 11.-

E tanto ass1m Já se reconheCla. que o pro- : nanceira; que elles não deverão obter re-
jecto de Constituição só o admittia por cinco ; .cursos por estes processos atrazadás e con
a.nnos; e, si esta providencia não ·foi atten- : demna.dos e que já. é tempo de abrirem 
dida., estou certo que dévido ás difilcu1dades. novos horizontes ao seu regimen ·eco
do momento, dominante como era a justa no mico. 
preoccupaçã.o de prover os -Estados de re- E, como succeda.neo deste imposto on para 
cursos, sem prejuizo das rendas de União. compensar a di1ferença da diminuição, ap1·e· 

Como sabe esta illustrada. assembléa, este senta-se, ao meu ver, o imposto de renda . nã.o 
imposto tem sido banido pelas nações a.dean- pela renda global, que seria inexequivel 
tadas, pois que, sendo a preoccupaçã'o de todo entre nós, mas procurando ferir as di versas 
o paiz alargar o circulo de sua producção, o font(JS de rendimentos. . 
imposto, encarecendo o valor , das merca- Falia-se muito, Sr. Presidente, no dacan
dorias, concorre para que ella.s. não .possam tado imposto territorial, como larga e fe· 
muitas vezes competir vantajosamente com cunda fonte de renda para os ·Estados. 
a.s similal•es de outros paiz~s .. (Apoiados.) Em um paiz como o nosso, de população_ 

O imposto sobre a. ex~ortacao 1m~ede_ o d~s~ esparsa, em q~e a terra se acha completa.· 
envolvLmento da agt'lCUltura. e mdustr1as mente desvalortsada, em que a agri~uLtur&, 

· indlgenas·e, salvo ·em alguns generos de que ímmersa na mais condemna.vel das rotinas, 
·os Estados tenham m.pr].opolio, hypothese com o trabalho desor-ganizl:l.do, está a ·re-

~ unioa em que ell(,' é JUSt~ftca.do pelo3 eco .. clamar dos poderes publicas efilca.zes au· 
nomistas, torna-se este)~p~sto uma fonte xilíos, que inf13lizmento nunca chegam, 
de receita. ba.stante preJuéhCLal á e~pansão quando os productos agt•icola.s soifrem o mais 
productiva de ~_!11 paiz. · duro av:Htamento e~ s~us valores, appellar 

Entretanto, nao te~do !JS Estado~ de prom· pat•a o 1mposto territoriâl, como lat:"ga fonte 
pto outrasfontes de rece1ta que lhes assegu. de recursos, é desconhecer a. natureza deste 

· ra.ssem recursos ;para as despezas dos grandes imposto e as condições de nosso meio. ·(Muito 
serviços que lhes foram commettidos, e ani- bem.) · · · 

Vol. v ·s7 . 
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Este impo3to, além de difficil e da custosa 
pratlc:Lbilidade entre nós,-bem pouco re~·ml· 
lia do deixará. 

O imposto territorial, para obedecet• aos 
prlncipios da. justiça., conforme aconselh<lm 
os economistas, deve assentar sobre o pro
dueto liquido d1 terra , a. monos que 
queir&mos usar de processos atr:1zados, con
dcmnados pel~ roionci& ceonomica, como 
se>jam os dízimos, os- impostos sobre o valor 

. venal das terras, sobre a superficie dos ter
·reno.s e o~tros, que não s~ inspiram ·na. jmr· 
tiça, . nem olfer·eceril abundantes fontes de 
ronda. 
· · M'lts, para ser elle exacto e poder apre· 
sentar result;J.do,deve ser adopta.do mediante 
o· cadastro das terras. . 

. · Isto reconheceu a. pt·o~ria. Commi~são que 
deu parecer sobre o projecto de Constituição. 

Como slbe V.~-· ocadastrocomprehende 
. operações technicas, como sejam a medição, 
á carta topographica, etc., o as operações 
economicas que consistem n01. determinação 
dos rendimenios dos productos tributa.veis, 
para. o que é preciso ter-se em consideraçãa 
OS genel'OS de cu.ltUl'3. e O grAQ de fertilidade 
dos terrenos. Como vê a ca.mara, é um pro
cosso complicado e dispendioso, dadas as con
dições do nosso meio. 

Extensiva como é a. cultura. do pa.iz, onde, 
pela. vastidão das propriedades agricolas, os 
proprleíarios variam constantemente de ter
renos culturau, além das grandes despezas 
com o -cadastro, seria ainda. indispensa.vel a 
l'eLovaçlo constante do mesmo, para que o 
im:posto obedecesse aos, princípios da justiça.. 

Isto seria. um imposslvel, porque as despe
zas absol'Teriam o valor da arrecadação, e
incel'tos como são os rendimentos Jiquidos 
da. nossa. ngrlc11lturtt, bam comprohende o. 
O'mara que pequeno resultado se poderia 
auferir desto imposto. · 

Sã.o Uo grandes a.s despezas com o eo.dastro 
que a F1•a.nça, Oft,le a cultura. é int~nsiva o 
eujas c()ndiQõi!S, não p1•eo1so mostrar, são 
superlol'es ás nossas, ainda não conseguiu 
l'enova;r o seu ca.da.stro prim.Ltivo, feito ha 
mais de cincoenta.annos. 

Não acredito que haja Estado quo dispunha 
de recursos para fL~.zor o cadastro de suas 
Wl'ras e, im.so haja, b:.~.sea.ndo o imposto sobre 
a renda. llr1uida. daS mesmas, o producto de ar
reca.dação OM cob1•iria. M de.~pezas com o ca· 
dastro feito, nas condições acongeJhadas pela 
economia. politica. 

Bem -vê a. camara que só podemos lançar 
este imposto como um onsa.iv, com ia.xas bem 
modioas e na e~pacta.tiva de pequenos lucros, 
até que o desenvolviment~J ccooomico do pa.iz, 
com o seq povoamento o· melhor orientação 
agrieola, permítta fa.zer com vantagem um 

ca.dastrt> que sjrva. ·de base segura roar:i. ~ 
imposto. 

Na propria. França, onde a agricultura. 
tem attingido o mo.ior de~envolvimento, este 
impo5to, pa1•a. um orçamentt> de quasi quatro 
milhares do milhões, contribue apenas com 
250 .milhões de francos. 

4goz•a avaHe a. Camat•a que resultados 
podet•á. offorecer este im_posto uos Estados. · 
E não seria. uma iniquídade, sinão um diilpa • 
rato, quo os Estados nutrissem_a. pretenção 
de buscar abundantes rocurso3 em sua mise
r:u~da. o.gricul tura 1 

Ainda. é preciso notar qüe G verdadeiro 
imposto territorial. rooahindosobre o produ c to 
liquido da. terra., não é ma.is do que um im· 
posto de renda, e si a interpretação dada a~; 
art. 12, que tenho combatido, permitte a. 
acção cumulativa. da União, ficarão ta.mbem 
os Esia.dos, a cujos poderes mais immedia.ta.· 
mente chegam os cla.mores do contribuinte, 
privados de se soccorrer desta fonte de re
ceita, ou então, surdos ás justas qúeixas, serão 
t'orça.dos a aggravar a situaQão desasperadt~. 
em que se debate a agricultura nacional• 
(Apoiados.) · 

Outro imposto, Sr. Presidente, que foi con· 
cedido Jlrivativa.mente aos Estados, o de 
tra.nsmtllsiLo de propriedades bem sabe esta. 
illmirada. Ca.mara. que, sendo um imposto de 
ca.pitl.l, deve ser decretado com a maior par· 
cimonia.. 

E em um paiz onde a. terra é tão desva.· 
lorizada, onde o })roprieta.rio é obrigado a. 
entrega.l·a. por um preço muito inferior a.o 
capital que ella. ·represent!l , semelhante im
posto, com as taxas elevadas quo existem, é 
um entrave á permuto. dos immoveis. 

Ainda desta. fonte dett•ibutaç&o o illustl'C 
rela.\or da. Receita. entende tirar uma. parte 
p~ra. a. Qnião, sustenta.ndo que esta póde trl· 
buta.r a tí.'ansmissio de propriedade das elll· 
ba.l'caQ()es. 

Do imposto de sello, outra. tonta reservada 
pl'iva.tiva.mente aos Estados paro. os a.ctos 
emanados dos seus governos, a.cceita. a intel'· 
pretação da União, bem ridiculo será. o re· 
sulta.do que colherão os Estn.dos. 

O ·s~. T.EtXEIRA DE Si -Apoiado. 
O SR. BoLcÃo VtANNA. - Condemnados 

como são os impostos de oxporta.çio e po
dando a. União, por meio do imposto de r enda, 
tributar a indnstria e a. proOssíio, a. proprie
dnlle territmin.l e urbana. e ainda. se esten· 
de1• á. tra.nsmiss!Lo das embarcações, nenhum 
imposto privativo resta1•6. a.os Estados, sendo 
portanto, exíguos os recu1•sos de que dispõem 
para. acudir á. multiplicidade de serviços 
eom quG são sobreeat•rega.dos. Ao contl•a.1•io 
di~ to, tem a União os irnpo~to~ de;importa.ção, 
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-que em todoa os paizes e priilcipa.lmente nos pet.e aos Esta.dos foment.a.r a prolucçã.o e _es· 
novos fornecem o melhor da. Receita.. tabelecd!' a colonização e~trangeira. 

De facto. no Imperio a. importação j<l. dava Ao lado destes serviços e muitos outros 
quatro quintos da Receita. que sobt•eca.rrega.m os seus orçamentos, como 

Niio ha. recelo de que estes impostos di- seja.ru o desenvolvimento dos meios de com
minuam, porque quando alguns productos, munica.ção, desde que a União entendeu 1)3.
pelo desenvolvimento de nossa. agricultora. ra.lizar tã.o poderosJ. alavanca. do nosso pro
'Ou industrias, venhlm a desapparecer da. gres3o material, corre por conta. do Estado a 
nossa._pa.uta. aduaneira, o a.ugm11nto da. pro- hygiene terrestre e atê a. dos leus portos, 
ducçã.o nacional determinam o alargamento seniço que aliás compete á.- União pot· ex.· 
Jlo consumo de outras mercadorias que não pressa. dete-rminação da lei e que o.tê hojo 
.POdemos produzir ou em condições do es · ainda não quit executa.r. 
·trangeh•i), e então se estabélecerâ. a compen- E si á União preoccupa. o saneamento 
.sação. Nanhum paíz dos m:\is a.deantados desta. capital, aos Estados não 63C&Pa. a pre
alimcnta. a. pretcocão de se isolar do mundo occup~M;ã:o da. Pa.lubrida.de de· sulS ca.pitaes e 
.e muito menos póde tel-a o nosso, quea.gora. cida.des. Agora. mesmo o meu E>bdo.a.cha·se 
desperta. para o progresso e cujas industri8.8 a. llraços com te1·ri vel cala.mida.de e emqua.nto 
se acham na. infancia •. E' o que acaba. de a. Ca.piial Fedo1•al poude dispô1• de amplos 
contlt'Dla.r a palavra. autorizada. do illllfltre recursos do Thesouro Nacional para. com
relator da. Receita.. Além de outros impostos ba.ier a peste bub<inica , a. varíola e outros 
·privativos, já. lançou mão a. União dos im· ma.les que a. :fla.gella.m, sem que das l'endas 
postos de consumo e com taxas tão elevadas loca.es sahissem qua.esquer auxilios, o meu 
-que não fa.culta.m a. tributação cumulativa Estado, apeza.r da. temerosa. crlse que a.tra.
dos Estados. Bem vê a Ca.ma.ra., pelo cotejo vossa, vae com ingentes sa.criflcios acudindo 
dos impostos, que não ficou a. União em con· ás necessi'ila.d.es de .tão ~noso serviço, graças 

.diçã:o inferior . á orienta.ção pa.trlotica. do eminente cidadão 
SOmente se daria isto 6i fossemos um pa.lz que dirige os seus destinos. 

de completo desenvolvimento economico. . o Sa. AUGUSTO l>E FaJUTAS- N'"a.o se es
.cllja. gra.nde edensão territorial estivesse queça de dizer.que o Estado tem de p~a.r ã. 
povoada., fruetilica.ndo; mas em nosso pail, União a va.ccina. de que precisa. 
onde tudo está por fazer, sem meios de com· o sn.. BuLclo VIANNA -E o pequeno au
.munica.ção, sem trabllho organimdo e com· :dUo, como lembra o meu illustrado col
pleta.mento despovoado, não será. na a.grl· lega, que lhe p~estou a. União no. impor
cultura., que necessita de ampla protecção e tancia de 51:000$, conforme oa dados oftl
.dos ma.torea e•timulos, que os Estados encon· claes, com a. remessa. da. va.ccina e soro, já 
tr~t·ão presentemente largas fontee do re- vao pesando á União, tanto que o dil'eeior 
.re1~. . · da hygiene ofO.ciou ao dirootor da hygiono 

E daanta da eloquenol!~ destes &ctos ha- do meu Esado que nio podia. fornecer na. 
verá quem sinceramente suetentll que os cecala. de~~eJa.da., a.Uá.s contra. expressa deter· 
Estados ae acham melhor a.pparell\ados com mtna.çl.o da. lei, ·que o manda fazel' graillitt~.-
-elementos de renda 7 mente ... 

Falla-so, Sr. Presidente, de grande~ en- · o SR. Bmclo FILHO_ Apezar de 120:00o:íi 
cargo• da tJnilo; menoro~ nlo sã.o .. os dos quo tem. "' 
-Estados, segundo as sua.a limttu.do.s toroae. 0 8 B - v 1 1 - R.. ULCAO IANNA-, •, pe O llUO Om· 

Muitos aao os serviços que pa.ssa.ram aos brnva. o alvitre do Esta.do contribuir com 
-~to.dos. A ellos s~ a~ha entregue a. magia· 5:000$ meusaes, 4 semelhança. do que fez o 
tiaturJ., que prec1sa. ser bem orga.n~zada e Maranhão para poder obter a. q11antida.de da 
-dot&da. de elementos de independenc1a. para que preoi~ava. 
garantia. dos direitos individuaes; a. policia, 
que é um instrumento de ordem, indispen· _o Sa. BR.IOIO F~tao-Lamen~.9ue v. E_x. 
ila.val a toda. organização social, serviço bas· na.o _tivesse di~ ISto POl' oooas1ao da. dlS• 
tante dispendioso pela extensão do nosso ter- eussao da vacctna. 

- ritorio, com população tã.o diasemina.da.; a O Sa.. BuLCÃO VIANNA.- Cito este fa.cto 
·insti•ucção, dever primordial dos governos e apenas para. demonstrat' as grandes :responsa· 
p&r& oa quu.es todos 01 sacriftolos não serAo bilid.ldes <JU8 pesam sobre os Estados; as 
·grandes. Em troca das terras devolutas, que gre.ves obr1ga.ções que lhe1 DI) impostas, da.s 
nenhum rendimento produzem pelo despo- qua.es não podorã.o deSOb1•iga.r se si forem 
voamenio do solo e de onde o Imperio nunca tolhidos dos recursos (lUa lhes concedeu o 
tirou resultados, sendo que a parte della.s legisla.dor constítulnte. 
ainda sem razio se julga com direito a. União Para. apadrinha. r es~es conceitos, a.inda. 
j)ela pretenQio aos terranos de ma.t'inha, com· bem que conto, Sr. PrllSidente, com a p:~.-
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·:· lâ.vra: compétente do nob~·e Ministro da 'Fa· 
· zen da~ a -cuja autoridade venho abrigar ·as 
minhas despretenciosas considerações. S. Ex., . 
com a sua -incontesta·vol compotencia, mani· 
:festou·s~ a. _ este . respeito em . du~s - impor· 
tantes d1scursos, com tanto critcrlo e ver
dade, quo o illust1•ado Dr. João ·'Barbalho, 
pei•fllbàndo os .seus conceitos, tra·oscreveu 
alguns dos seus topicos em sua importante 
obra_ .de _comroent::l.rios á nossa Constituição. 

Pergunto : qual foi o sacritlcio 1mpos~ 
to a União . pelo triumpho da corrente 
fedel'alista na Constituinte ? -v.- Ex, vae· 
ver, pela leitura das notas que tomei dos 
ul timos relato rios da -Fazenda,. que a 
renda. federal cresce prodigiosamente o 
não soifreu . desfalque quando entrou em 
execução o systema .oonstjtucional.; . isto 
.é, quando passara.nr ·aos Estados. os ím·· 
J:Óstos do art. 9° da. Constituição.» 

Diz S. Ex. na ses$ãO de 12 de Betembro dé 
1894: Vê-se que a renda sóbe contimtada ~

até vertiginosamente, pois de 144 mll 
« ExamiQemos agora em que consisti- contos, em 1888, presume-se chegar a 

ram os grandes favores concedidos aos 258 mil, em 1893. Torna-se patente que 
Estados e quaes os prejuizos causados á. ! na partilha .a União não foi .lesada, foram 
União pelo par.tido ·federalista da Oon- i ent1•eg'ues aos Estados os impostos directos-
_stituipte. · pouco rendosos, ficando os indirectos, 

0.3 :impostos transferidos foram os de os mais . productivos, para. a União ••• 
industrias e pro.ftssões, transmissão dei Si a União lucta hoje com dÜiiculda-
pro.pr:ieda.de tet•ritorlal e de exportação. ; des financeiras, .a culpa não é dos Esta-

M t t ·b t li. ..j, ·t dos, que aliâs teem · vindo :em seu auxi--
. as es es r1 u os 1oram gra;.,ul a.- · 1_10 . . . , . a. culpa. .é .da.prodigalidade com que 

mente cedidos aos Estados 1 Não. Houve 
nma deseeotralização de servioos ·e uma despende ella os seus recursos, dos es-
deseentralização co1•respondente de rea- banjamentos a. que se entregou.» 
das. O prorlucto dos impostos é superior Renovando tão ·criterio~os conceitos, assim 
á despeza. com os serviços 7 Em um ou so manifesta o nobre ministro na. sessão do
outro Estado, 1im; n11 maiorla delles, senado de 5 de outu.bro de 1900: 

nãA. Republica. deu aos Estados 0 imposto «Explorando . a materia. tributa.vel que-
de exportaçlo, que já pelo Acto Addicio- lhe fo1 reservada pela Constituiçitot a 
nal pertencia ás provlnolas ; os ímpoa- União viu as suas receitas so elevarem 
t d · d t i tl !f( d t do 164 mil a 385 mil no periodo de 1889, 
os e lD us r as e pro ISues e e l'ans- -1899, alcan"ando o equilíbrio orçamen-

misa!o de propriedade, que a monat•obla y 

cogitava de entreg&l' na pL-ovtnefas, pas• ta.rio e saldos, ao passo que 'OS Estados. 
sando··lhel 1\8 despezas com o. magi&trn· que., :aegundo affirmam, empobreceram a 
tm•a. de prlmoh•a insta.ocia, poliota e cul· União, apossando-se das terras e tributos. 
to, como se veriftca. em um trabalho do productivos, estão com «deftoits)) em 
Sr. Para.napiaoa.ba, de 1883. seus or9a.mentqs •• 

Orn., 0 imposto de exportação creio · Bem vê a Ca.mara., pela. palavra a.utol'izada, 
que produziu 16 ou 18 mil contos ; 0 de uo illustrado Ministro, que a. União não foi 
indnstrla e tt·n.nsmlSsão de propJ•ieda.des pr·ejudioa.da na divisão d.as rondas, senuo, ao 
não nttingiu a 10 mil contos ; 0 tet·rito· contrario, largamente dotada de recursos e 
rio.l estava apenai! sendo estudado pela que si est.es não chegaram até certo tempo
alta: administraQão dó puiz. pa1•a as suas despezas foi devido aos esban-

A conclusão é que a. doação não -foi tão · jamentos a que se entregou. 
gener()sa, tão lat•go., como a·p1•égoam e Não nego, Sr. Presidente., que os Estados 
que o custeio dos serviços da. administra- tenham se excedido em seus gasto.~; Dão 
Qão., politia .• juitiça., bygiene, obl'l:lS pu- nego que, seduzidos pelas abundantes rondas 
blicas, v.i:ação, ,etc., absorve aa ·rendtls -que lhes trouxe a exportação no momento, 
esta.duaes na maioria dos Estados e al- · dá alta d-os seus valores, se apressaram em 
guns vivem ainda. em ditncnldo,des. realizar melhoramentos que_a.s circumstan-

Não trat.o de l'enda de terr·a.s, i)Qrque eias-não comporta·vame mesmo se alu.1•ga.ram 
sabe se que, si é fonte importantíssima ern organisações luxuosas. Mas . estes erros
de r.ecu1•sos nos Estados Unidos, -entre já. vão desappar.ecendo o, não obstll.nte o de~ 
nós nunca pr,oduzitl ·cousa.·alguma. crescimento das despezas, sentem todavia. os 
· E' certo que, desde que as terl'aB pu-· Est&dos os maior.es embaraces financeiros 
bli.cas foram ·entregues aos Estados, o· pela. depressão de suas rendas. 
rc~:peetivo ser-vi~o fei muito bemorga- ·Por mais graves q.ue sejam a.s fa.lta.s e que 
Di~nco en1 varios d'elles, mas ai-nda não nellas perseverem os Estados, não podem 

se tornou fonte de 1•enda.. servir de exeusa. para legitimar as in--
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vasões da- Uniã() na es.phera. tt•ibutaria o Sr. Duleão Vianna diz que 
daquellear traz apprêhensiv'o o espírito· pe,la-importaneià 

Menores não teem( sido os . erros da união. do assumpto,. pelas condições· de' su~ incap1téi
·e ninguem· ainda se-, lemb1~oü. de ·limtta.r· 08 dade e pelas competeó.cia~r espeeiaes· qmr o 
seus recursos. cercam;. cede, poré·m, ao • cumprimento do 

dever, enfrenta. as dimouldades dess11 situa:-
A. _treniend'a lll'ise·. ft'nanceira que quasi nos ção, poNne vem defender pí'in(}ipios·eonsti· 

arremessa na bancarota;, resultante das·emis:.. tucionaes, aconselhados p~la economia poli
sões exageradas e mal applicadas-, das despe- tica,.como sejam aquelles que se relacionam 
zas excessivas que concorreram: para os defi· com a divisão das rendas, contra os quaes·se 
cits orcamentarios e de outras providencias procuramoppor as mais francas tendenci~s 
mal insph•adas, . não foi determinada pelos :conservadoras. Parece que 1t tendencia fe· 
Estados. ldera.lista se vae oppondo um~ outra, comple• 

Si é, pois, um dever dos Estados procura· ~ tamente oentralizadora, pela qual a; União 
rem diminuir a.s suas ·despezas para, sem -~ vae invadindo a esphera dos Estados, com 
aggravação·· de: impostos e com os recursos i in~racção do estatut(l politico de 24 _de feve
legitimos daReceita,.attender ás suas neces- ;re1ro. 
sidades, o mesmo dever se .impõe: aos altos ; Não vê razão, de S9 condemnar os que pro~ 
podere8 da. Repu:l>lica. 'curam reivindicar os direitos dos Estados, 

· d · . . ·, . ·. . .. i . restabelecendo os principios .constitucionaes, 
Ain a. bem, Sr. Pr.esidente, que_ ~ ~1 -us·, sem. prcjuizo dos interesses da. únião. 

_trado rel~tor da· Rec~1ta, com o .. yrestigi?-d.~ · Estuda. ó espirit'o d'ominante na consti· 
s:ua autoridade, nos d1z que_ a ~mao, nos l~IDI· tuição . e interpreta 0 pensamento do legis
tes nat~raes de sua ren~a, teita.s as· devidas lador constituinte, applaudindo a delimi

·~onomias, pó~e attendei. a 1mportantes ser- tacão feita á esphera de acção de ·cada 
VIç~s, como SeJam os qu~ mteressam á ~efesa uma das duas entidades politicas no tocante 
na~lonal e ao desenvolvimento econom1co do aos element:)S cta. vida, pa.ra 0 bom desempe
paiz. . nhc da sua responsa.bilida.de. Si não se pôde 

S. Ex .. ,. em eloqueutes conceitos, descortina pernlittir que os Estados alarguem o circulo 
um vasto progru.mma economico que, estou de sua acção, devo-se tambem oppor emba

.certo, é objecto das cogitações do eminente raços á invasão que de suas prerogativas 
.Presidente da. Republica., ,pretende fazer a União. A discriminação de 

O que devemos, pois, fazer é desenvolver 'rendas deli~it~ndo a esphera tributaria dos 
os recursos do paiz, fomentar a;. sua. produ· .~stados fo1 obJecto de . deb11te e controver
cção levando efficazes a.uxilios á a()'ricultura s1as e . desde o Imper10 se estabelecera. a 

.. (muÚo ·bem ; apoiados) e empenhar todo~ os ,luct~ en.tre os propugnadores pelas fr~nqma.s 
esforços para a. l'ealiza.ção deste patl•iotico provm~tae~ e os oxtromados·apo~og1stas da 
·prograrnma, que·resume as aspirações nacio· , centrahza~o,. se~ que se consegmsse ex~re· 
naes. ( Apoiadoa.) ma.~ a deltm1taçao dessa faculdade trlbu-

Applaudo com eíl'nsão as bril~n.ntes P~lo.· ta~~à lição deve aproveitar á Republica, 
Vl'as do nobre relator da. ~ec~tta, porque que no seu pacto fundamental deixou a base 
penso o commigo ~s que se mter ~ss~m pela .segura para um termo a. oontroversia. 
grandeza naclona~ que o nosso dever é en,cn.- ' Fora.rn ingentes os esforços do legislador 
rarmos com deoisao o problem?o econom1c~, constituinte por tt•a.çar a Unha divisaria 
não .poupando sacriftolos e lim.ltando o mats absoluta das competencia.s no tributar; ape
possivel as despeza.s improduct~vas para, com zar dellas, porém,o resurgimento das antigas 
oa· recursos ~aturaes da Re~e1ta,. sattsfa.z~r· p1·ovincias pa1•a a autonomia trouxe a con
mos. as palp1ta.ntes necess1dados do patz. .fusão de desencontradas opiniões, que deter-
(Mtnto bem._) · .minaram uma tra.nsigencia em mataria de 

Agora, o· que não pod'emos, ·. nem devemos ·tão alta relevancia ; dahi a ne~essidade de 
é ter a velleida.de de transformar de um mo· crear-se um terreno neutro onde Clzmulati
mento·pa.:ra outro esta. velha Capital em uma vamente a. União e os Estados haurissem 
cidade formosa,. cheia- de encantos e sedu- recursos, com a restricção dos arts. 7° e 9o 
. êções, l'asgada . por avenidas sumptuosas e da Constituição. 
dotada de melhoramentos custosos, que. a . O resultado disso sente·se: os Estados, sob 
façam rivalizar com as suas irmãs da.s nações ,dEmo~inações diversas, taxam. ·com invasão 

. mais &deantada.s; e toda. esta magnitlcencia, .dos direitos da. União; e a. Justiça. Federal, 
·todo esta esplendor. a. uontrasta.r com a. mi· invocada em espacie, tem salvo os interesses 
seria geral do paiz. (J.i!lito bem, muito bem. desta, em l11minosas sentenças; entretanto, 
·O orador é calorosamentt. (eZicitado e abraçado a União tem. ta.mbem exorbitado da esphera. 
;por todos os colkgas prest.fl.tes.) · tribntaria. que lhe t'oi a.&IÍIII&~a, ~zendo 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:46- Página 22 de 26 

694 " ANNAES DA CAMARA 

in~idir impostos sobre ma.terias de privátiva isentam das taxas communs do imposto d&
taxação estàdual. · industria as emprezas que estiverem su-

Um exémplo disso tem no oi'çamento em jeitas· á taxa proporcional sobre dividendos, 
debate, . no imposto sobre dividendos distri~ para concluir a identidade da ta-xação. . . 
buidos pelos roncos, companhias ou socieda- Refere-se ainda á nossa tradição finan-· 
des anonymas existentes nos Estados. ceira. e economica e invoca a opinião · do 

Oorador. estudando a'l disposições eonsti· Sr. Amaro Cavalcanti e do Dr. Viveiros de 
tucionaes que regem- a mataria, afilrriia que Castro e outros. _ . 
esse tributo é inconstitucional em face do Corroboram a opinião destea escriptores
a,rt . . 9°, que resorvou para. os Estados o im- e estadistas nacionaes as doutrinas susten
posto sobre industrias e profissões. Diz que tadas e ensinadas pelos ·escriptores estran-

·. o, legislador constituinte não conferiu sim· geiros Leroy-Beaulieu, Leon Say o Pierre:: 
plesmente aos Estados certo e determinado Chacon, que o orador cita. _ 
imposto; já. havido · como de industria ·e pro- Demonstràdo que o imposto sobre divi
fissão, mas qualquer outro que incida sobre dendos não attinge toda. a. capacidade. tt•ibu-· 
industria e profissão. tavel do individuo, todas ~s suas rendas, . 

Invoca a opinião do illustrado e saudoso porém, apenas certos e determinados pro
Sr. Dr. Amphilophio, cujo parecer lê em ventos colhidos de uma jndustria que ell&. 
parte, como fundamento de sua opinião. exerce, é evidente que esse imposto, quando 

Si outra interpl'etação fôr dada ao texto muito, poderá ser considerado como de . ren
constituoional, nenhuma procedencia teria dimento e, como tal, na opinião corrente .. 
as decisões da Justiça Federal, reputando de não passa . de um imposto de indnstrias e 
inconstitucional, o imposto de estatística, profissões, cujo fundamento é exactamonte o 
creado pelo Estado da Bahia, quando recahia seu rendimento. 
sobre mercadorias _estrangeiras, e de patente O orador,continuando a sustentar esta con-

-aoE:-tadOdeA:lagôa::c-e-outros;----- - --·-·-· -clusão- e-inteFp:retando-o.,_pensamento ___ doJe~ -·· 
Não procede a. distinção do que o imposto gislador constituinte quando conferiu . aos 

de industrias e profissões reca.he sobre o Estados a capacidade de taxar as indNs
exercicio da. industria e profissã.o, sem at- trias e profissões, demonstra que nos · im-· 
·tenção aos proventos das mesmas, ao passo J postos sobre· estas, segundo aquaUe pensa• 
·que o de dividendo recahe sobre o lucl'o li- mento e de accordo .com o regulamento da 
quido das acções em face dos princípios 1888, se continha o de dividendos, e que 
economicos. porquanto as indust·rias são tri· falta, portanto, á União competencia parc1 

,.butadas por offerecQrem renda. Ninguem taxar esse rendimento. . 
lembrar-se-hia de . taxar . uma industria O elemento historico da questão, tambem. 
sem renda, e tanto é assim - que um invocado e estudado pelo orador. o auto ... 

. dos intuitos economicos do imposto é tirar riza, de accordo com as opiniões emittidas 

.parta da renda de cad;1 um em beneficio da desde 1897 pelos illustres Srs. Amphilo· 
communhão. phio de Ca1•valho,· Serzedello Corrêa, e 

Em apoio de sua opiniio cita. Ada.m Smith, membros da Commissão de OrQamento no· 
sustenta. · que o imposto de industria é uma anno \}BSSàdo a affirmar que seria uma 
modaliuade do imposto sobro a renda; com· inconstitucionalidade infeliz a adopçã() do 
põe-se de duas taxas, uma :fixa,. subordinada imposto sobre renda, attinglndo outra es
á imPQrta.ncia do logar, ao numero de ope· .pecie de rendimentos, na taxação federal. 
rarios da fabrica, etc.; e outra proporciona.l 0 sa. URBANo SANTos- Declara que a. 
e varia, tendo por base, ora o valor loca- Commissão de . Orçamento, pelo menos com 

-tivo . dos predios, o gyro das transacções seu voto, 0 anno passado, não rejeitou essa 
. cow:merciaes, ora o rendimento quo a.s in- idéa, porque ella lhe parecesse Inconstitu
.dúst:rias oft'erecem. . - · ciona.l e 11im por outros motivos expressos tro 
. . . Com a . opiilião de Reaulieu sustenta a parecer.. ( Tr. oc. am-se out1•08 aparte.s.) 
theoria que vem expendendo, de ser o im· 
posto de industria uma tributação á renda, O SR. BuLCÃo VIANNA - Ainda conce
seja q~ai for o modo de sua applieação ou .a dando, diz o orador, que esse imposto possa 
base de sua effectividade. ser capitulado na hypothese do art. 12, é 

E com esses argumentos conclue que é in- evidente, pelos mot1vos qu-e eníão expõe, 
constitucional o imposto que se pretende que a sua decret&Qão pela União é abso~uta.-
para. a União sobre· os dividendos das com· mente pi"ejudicial. · 
panhíaa, por se1• isso de attribuiQão priva.- Neste sentido S. Ex. cita e a.nalysa pa.la-
ilva dos Estados. vras de Hamilton, que julgava dever a Uniã() 

Faz o historico desse tributo desde sua se abater inteiramente de haurir rondas em 
oriaem no paiz, refere-so a.o regulamento de fontea de que oa Estados precisem aoccor··· 
1888 e compara-o aos de 189'7 e 1898, que rer-se. 
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, O imposto de rendas·é •.. na opinião de todos 
os economistas, um Jmpos~o complementar, 
destinado a. desfazer a desigualdade dos on. 
tro,;impóstos. · -

Na Inglatm·ra., onde fui iniciado, e em 
todo_s os paizes onde foi adopt<~.do~ é como tal 
comnderado, como o afHrma Leroy-Beaulieu, 
que S. Ex. cita. Complementar, deve ser 
tambem moderado, e tudo, portanto. com
demna a sua tríplice d~cretação pela União, 

-pelos Estados e pelos municípios, como está 
acontecendo. 

:Llahi a Pl'efet•cncia. pelo imposto de .rendi
mento, · mais abundante e do mais facil fisca
lização. 

O .oradol' passa a. combater a justificativa 
que se tem querido dar a QSS:l. invasão da 
União na · esphcra tributaria do3 Estados, 
i~voçan~~so uma supposta .desigualdade na. 
d1str1bmçao das rendas ou dos· encargos da 
União e dos Estados, o analysa a situação 
financeira destes e daquella, demonstrando 
os recursos dados a cada um, chegando â con· 
e~usão de que os Estados são fina-nceiramente 

___ :Qª_~enos bem aquinhoados . . A' mesma con
clusão-clfegou~ -~r·o demonstrou -muito bem, 
o illustre ex-Senador, aetua.l digno Ministro 
da Fazend~,c~jas palavras, sobre o assumpto, 
e!D- sessã.o de 2 de setembro de 1894, S. Ex. 
-cita. 
· Na opinião do nobre Ministro a União nã.o 
precisa de outros recursos além da.s suas 

. 1•endas na.turaes, esta.b~lecidas pala Consti
tuição; si até um certo tempo ellas não che· 
garam, foi porque houv€l dissipação de que os 
Estados não são responsaveis. 

EsteS! teem tido erros, não nega, mas isso 
não justifica. a invasão em suas fontes orça
menta.rias. 

Ainda bem que o illustre relator do Orça
mento da Receita. declarou com sua compe
tencia que a União, nos limites natura.es de 
sua. renda, póde attendor aos importantes 
serTiços que interessam á defesa. nacional e 
ao seu desenvolvimento economico. 

O admlravel programma. economico que 
S. Ex. desenvolveu, está. certo o orador, se 
acha. DOM intuitos do Sr. Presidente da Re· 
publica. Desenvolver as forças productivas 
do paíz, auxiJia.ndo efHcazmente a agricul
tura, ~ o que se deve fazer, e não . ter-se 
a. veleidade de pretende1• t1•ansformar de um 
momento para. outro esta. Capital em tima ci· 
dade formosa., cheia de encantos e seducções, 
rasgada. por ávenidas sumptuosas, dotada de 
gr11ndes . melhoramentos que a façam ri
valizar com as suas irmãs de pa.izes dos mais 
a.deanta.dos, e toda essa. -magniftcencia., todo 
esse es~lendor a contrastar com a misoria. 
geral do paiz. (Jluito bem; muito bem. 
O orador é comp1·imentado.) 

Veem á Mesa. e são lidas as seguintes 

E~IENDAS 

Ao projecto n. 199, de 1904 

(Orçamento da Recc>ita) 

Accrcscente-so onde convier: 
Art. Nenhuma isenção de direitos ad~a.

n3iros será. conced id:l. durante o. exercício 
de 1905, Sõ.m quo a. lista minuciosa. de todós 
os generos impJl'tn.dos, com a. quantidade, 
qualidade, proveniencia e destino, tenha sido 
prévia.mente pul.Jlicada no Di<wio Oflicial. 
Essa publicação, salvo para o ·.material im
portado palos representantes do -corpo dipio· 
matico e consular, será feita. á cust.a dos que 
beneficiarem da. ·isenção.-Mede ~1·os e Albu
querque . 

Onde convier: 
Continua om vigor o uispJ.Sto no art. .lO d:J. 

lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903. 

S. R.-Teixeita de Sá. 

Imposto sobi.'O dividendos: 
Ao art. 1°, n. 34. Accrescente-se depois 

da. pahwra. -anonyma.- as seguintes: com 
.;;édo no Districto Federal. 

Sala das sessões, de seteml1ro de 190-i. 
J. A. Nei"a·.- Galet(o Cr.t1·vaUu~l. - lgnaci!) 
Tosta. -Henrique Saltes.-Augttsto de Fre·i~ 
tas. -Estavam Lobo.- Pinto Dantas.-João 
Lt,!; Al·oes .- Paranhos ~Iontenegro .-Bulcão 
Vicmna. - .tll'ves Btwbosa. __.. Viri9,to Masca
renhas. - Dmningos Guimarr.ies. - Saty1·o 
Dias. - Vir gUio Bri,qido. - Prisco Pat•aizo. 
-Angelo Neto.- Eugenio Tow·inho.- A)'· 
tkur Lemos. -A. IndiiJ do B'l"a:sil.- Passos 
Mi1·anda Pilha.- llosannah de Oliveira. -
Carlos do No~aes. - Roge1·io de Mi1·anda •
Joaquim Pi-1•es.- Ettse·bio de Andra.de.- A,._ 
'l"oxeZl(l.s GaZt'lto.- Be,·na1·do Ilorta. - Jovi· 
nia.no Cm·.,ano.- Abdon Baptista.- Mo'l"ei,·a 
Gomes. -Trindade.- Benedicto de ·Souza. 
- (;hristino Cruz.- Malaqteia!i Gonçalves.
Castro Rebello.- Teixeira de Sá. -R. de 
Sald(Cnha. - Wandedey de J.liendonça. - A. 
IJ-Iorei'l"a da Silva.- Oliveira ·Valladão.-Oar· 
los Ca,alcanti.-Célr-calho Cha,es~-Vergne de 
Abreu.- Felix Gaspar.- Ferrei1·a Bt·aga ~ -
Rodrigues Lima.- Walfredo Leal.-Cruvello 
Cavalcanti. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Durante a vigencia. desta lei, a 

isen-ção de impostos adu'.'..nei.ros de . que 
gosam oa bens dos Estados e do. Oistric.to:Fe· 
deral, nos termos do at•t. 10 da Constituição 
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Federal, sô abrange . o material qüe pelos 
respectivos governos for importado directa
mente ·e destinado a obras publicas feitas 
por administração. · 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1904.
Medeiros e Albugue1·que. 

~:;..~. 

Elimine-se: 
Ao art. lo -«67 .-Producto de arrendamento 

àas arêi~s amarellas, 360:000$000.» 

Accrescente-se: 
Ao. art. 1 o, na r~nda com applicação es· 

pecia.l. . · 
· «Deposito para. ser distribuído por quem 
de·direit.o: 

Produ c to do arrendamento das areias ama· 
relias 360:000$000.:. 

S~l~;.das sessões, 29 de setembro de 1904.:._ 
Be~nar_if:,~ _Horta, . · 

Continúa em vigor, no exercício de 1905 o 
art. lO da. lei n. 360, de· 30 de dezembro de 
1895. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1904.
. J. OruveUo Cavalcanti. 

sívamente os demais artigos do projecto 
n. 199. de 1904, orçando a. receita. geral da 
Republica para o exercício de 1905, ficando 
adiada. a votação até que a CommisSã.o de 
Orçamento dê parecer sobre as 9mendas· o.:ffe
reeidas. 

E' annunciada a continuação da ~discussão 
do projecto n~ 145, de 1904, permittindo aos 
funccionarios civis federa.es, activos ou in· 
activos,consignarem mensalmente ·á socieda
de anonyma. .:Cooperativa Civil dos Funccio· 
narios Publicos Federaes» até dous terQos 
dos seus ordenados, para pagamento de for· 
necimentos que lhes tenham sido feitos pela. 
mesma sociedade, e dando outras . providen
cias; com pareeeres das . Commissões de · Fa
zenda e Industria. e de Orçamento. 

O Sr. Pre@idente-Tema palavra. 
o Sr. Neiva. 

O Sr. Neiva dá as razões por que 
usa da palavra na defesa do projecto que 
foi oriundo da Commissão de Fazenda e In· 
dustria,e.teve a acceitação unanime da Com
missão de Orçamento, de que ·foi relator 
f,eu digno presidente o illustre Sr. Francisco 
Veiga . 

Não está presente· seu distincto collega 
Ao n. 47 do art. 1o accrescente-se: de Commissão, o Sr. Virgilio Brigido, re

lator do parecer que conclue por esse pro-
Excepto em relação ao sal nacional puri- jecto que foi atacado vehementemente pelo 

ficado, que gosará o favor de isenção do im- Deputado pelo Rio Grande do Sul o Sr.Ger
posto de consumo, quando sujeito a analyse mano Hasslocher, e a que tambem se oppoz 
chimica. nos laborà.torios officiaes da União, 0 illustre Sr. Eliseu Guilherme. Corre-lhe 
depois de desecado a. 100° no seu estado na.- 0 dever de attendel·os e, antes de 0 fazer, 
tural de divisão, revelar conter, no maximo, demonstràrâ que 08 beneficios produzidos 
dous millesimos de chlorureto de magnesio, pelas cooperativas não podem ser contes
anbydro e, no mínimo, 98 °/o de chlorureto tados.Pa.ra isto, basta ""ttender-se á expansão, 
de sodio. ao desen~olvimento enorme que, em todos os 

Sala. das sessões, 29de setembro de 1904.-. paizescivilizados, teem tido as associações, 
Albet<to Maranhão.-Eloy de Souz~. fundadas sob a base da cooperatividade, cujo 

tiro e objectivo principal é tornar a vida 
Ondel convier: mais barata. · , 
Fica. · o Governo autorizado . a cónceder Não desconhece que tem havido ábusos 

· isenção dos direitos aduaneiros ao material devidos, ora á má organização, ora ao máo 
, que for importado pela.. Camara Muni- funccionamento de algumas sociedades coo· 
· cipal de Sete Lagoas, Estado de Minas, des- pera ti vas .; Irias com abusos não se deve ar- ·· 

tinado ao abastecimento de agua. potavel1 gumentar • . 
4quella. cidade. Os aousos concernentes á. má organização 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1904.- corrigem-se na approvação dos estatutos e os 
Pranci1co Veiga,-Estevam Lobo.- Viriato oriundos do máo funccionamento são corri· 
Mcuoarenha1.-Berna.rdo Monteiro. gidos pela. fiscalizaçãó,que para isso é que ha 

O llr. :Pre•ddente-A Mesa vae 
esamtno.r 11 emendas que fot•am a.pre;enta
d&l ao Oroamenio da Receit&,em 2a. discussã.o, 
ante~ do envlal·a• G.o estudo da. commitslo 
de Oroameslto. 

Ninguem mais pedindo a palavra, ê en
cerrado em 2& dtsoulsio o ~rt. 1° o suoces· 

um :dsca.l por ·pa.rte do Governo. 
.Asaim,com abusos nã<t se deve argumentar. 
Porque é mão um . mestre. escola, não se 

supprime o ensino; como não se supprime a 
viação ferrea. por motivo d'1 desastres. 

Corrijam-se os abusos e continue a insti .. 
tuição, que é boa, 
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lran prevalece· o argumento de que o em- Em 1902, o· bacharel' Eugenio de Barros 
pregado publico não.póde. dispor antecipada- Faleão de Lacerda. e outros,. funccionarios 
mente dos seus vencimentos. publicas, pretendendo incorporar· uma socie-

Póde e assim · o tem entendido .o Congresso, dade anonyma com o · titulo de Coo.pera.tiva 
-e a prova. está ahi no Banco dos Funccio- Civil dos Funccionarios Publicas · Federaes, 
na.rios Publicas e na Cooperativa Militar, pediram, ao Congresso Federal, permissão 
que lhes emprestam dinheiro e adiantam for- pa;raosempregadospublicosciv;_s.conl)ignarem 
necimento, sob consignação de parte dos ven- mensalmente, na. respectiva. folha de paga-
-cimentos. . - . . mento, parte dos seus vencimentos~ ou todo --

0 empregado publico não está.· privado de elle, liquido dos descontos, para indemni
negociar com os seus vencimentos e passar sação de fornecimento ·de artigos para uso 
procuraQão a outrem para ·recebei-os. civil e de generos de primeira necessidade. 

O que se dá é o seguinte: seus venci- que fosse feito p·ela mesma. sociedade, de 
mentos, como alimento que são, não estão accordo com as bases que indicaram, como 
sujeitos- á penhora, embargos, arrestos e consta do projecto n. 203, de 1902. · 
outros meios judiciaes. Na. mesma occasião, os peticionarios, su:p· 

Vem demonstrar que o projecto. não obriga pondo que obtivessem facilménta e;sses fa~ 
o funccionario· publico a consignat> parte dos vores, de beneficio para. a sUa classe, e que 
,seus vencimentos á Cooperativa.; fa.culta-lpe em pouco tempo podessem installar a socie
apenas este direito, que elle exerce ou não. dade, trataram de fazer approvar pelo Go
. Si não ha engano de sua mente fatigada, verno as bases dos estatutos, de · acco.rdo 
folga em asseverar que, actualmente, diversos com o art . . 46 § 4° do decreto n. 434, de 4 de 
ministros teem feito semelhante concessão. julbo de . 1891, . o qual determina que as 

E' simplesmente um direito. sociedades anonymas que tiverem por objecto 
Si o empregado dispõe de recursos, compra o commercio ou·o fornecimento de ·generos _ou 

a dinheiro á. vista a quem bem lhe aprouver. substancias alimentar.es dependem de auto
Si não tem dinheiro, mas · tem credito, usa ri.zação do Governo para funccionarem, for
ainda do seu credito comprando do mesmo malidade essa. que quize1•am logo cumprir, 
modo. Mas,si não tem dinheiro, nem credito. comquanto della ainda não carecessem,pedin~ 
tem o recurso de lançar mão da autorização do e obtendo essa permissão, pelo prazo de
-concedida. um anno,. que parecia mais que bastante, 

Não ha, portanto, onus, mas sim fa.vor. E como consta. do decreto n. 4.465, de 12 de 
este argumento ainda serve pat>a provar que julho de 1902. 
não ha privilegio algum-por parte dessa. so· Cahindo, po1•ém, na Camal'a, o pedido . de 
-eledade sobre os demais commerciantes. favores, perdeu a razão de ser essa. per~ 

A concessão para a fundação da sociedade, missão, ficando portanto terminado. 
requerida pelos SQUS inco.rporadores, não está O anuo passado o bacharel Jovino Bar:w;al da 
·Caduca, como se pretende. Fonseca, primeiro escripturario de Thesouro 

Quando elles a requereram ao Governo, e Diniz de Souza Martins, ftel do Thesoureiro 
tornaram a fundação dependente da con· da Caixa da Amortização, pediram de novo, á 
signação requerida. ao Poder Legislativo. Camara, permissão para os empregados pu-

Mas, tendo havido demora por parte deste, blicas civis poderem consignar- mensalmente, 
por isso que atê á. presente data 9 projecto na respectiva. folha de pagaD?-ento, ate dous 
·se acha ainda em discussão, dahi ·resultou, terços do ordenado, para pagamento do for
por · motivo de forca maior, esgotar-se o. necimento de. generos de uso civil ou de 
prazo marcad.o para a fundação, sendo que a primeira necessidade, que lhes tenham sido 1 

.caducidade se acha interrompida, pelo pe.;. fornecidos pela sociedade que pretendiam 
dido da pro rogação do prazo. . · . incorporar, sob a denominação de-Coope-

0 argumento de que o empregado póde rativa Civil dos Funccionarios Publicas Fe
adeantar-se cedendo grande parte dos seus deraes - para cuja installação precisariam, 
vencimentos. de modo a impossibilitai-o de em tempo opportuno, submetter 9s raspe~ 
seguir em commissão para fóra da Capital, ctivos estatutos á approvação do Ooverno, 

~nã.o prevalece: de conformidade com a. lei -das sociedades 
1•, porque, ha. um limite razoavel á. con· a.nonymas, que faz essa exigencia. quanto 

signação annual da Cooperativa; ás que tenham por objecto o commercio ou 
· 2°, porque, mesmo independente da Coope- fornecimento de generos alimentares. 

rativa, o emp1•egado não está. impedido de O pedido á Camara foi informado favo· 
indemnizar-se e passar procurações a ou· ravelmente no Thesouro Federal e obteva 
trem, até para. receber todos os sêus ven- parecer favoravel da. CoiD.missão de Fazenda 
cimentos. que apresentou o actual projecto n. 145, de 

Corre-lhe o dever de chamar a. attenção da 1904, propondo que o serviço seja. feito fóra. 
·Camara para. o historico desse projecto: das horas do expediente, como já se faz com 

Vol. v 88 
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os da Cooperativa Militar. e Banco dos .Func· 
cionarios Publicos, mediantQ gratificação ao 
escriptura.rio que disso lle quizer encar· 
regar, depositando 'J. socieJade ·o necessario 
pa.ra. . esse pagamento, betn como para o de 

·· um dsc.\l por parte do Governo; parecer 
es3e corroborado pol' out1•o da Commissão de 
Orçamen'io. . . 

Recorda-se agora de um outro argumento: 
Quando casas commerciaes importante~ 

tcmm difficuldades pa.1•a fazerem uma transac
ção; quando a. Assoéia.ção Commercial está 
proteshndo contra. a ralta banParia., não é 
rasoavel qu~ se privem os pobres funcciona· 
rios de uma cooperativa. .como essa, para as· 
qua.es elles podem :~.ppella.r nas suas crises. 
· Tem-nas os milital'e~; ·porque os emprega
dos eivis hão de ficar dellas privad,os l . 

O projecto actua.l é, pois;inteiramente dis· 
tincte do de n. 203, de 1902, que foi rejei· 
ta.dopor um voto de·maioria.,pelo vehemente 
ataque que so1freu na hora da votação; e . Em conclusão, fique bem' a.ccentuado que 31 ·nem tão -pouco .tem que ver com a per· d"d - · b · t · d. é 
mt"s~ão dada. ao bach. a.rel Euaenio de Barros me 1 a nao é 0 riga orxa.; 0 emprega 0 

~ livre de fazer ou ·não fazer o contracto com 
Falcão de Lacerda ~ ouiros, .pelo prazo do a cooperativa, e de não fazer com ella; tran-
um anno, pa.ra. incorporar a sociedade · ano- ~igindo com .quem mais lhe aprouver. 
nyma a que pretendiam dar o me•mo nome 
da ·que consta _do projecto actua1. O p1•ojecto não fere direitos .de nenhuma. 

o actual é vas·~do em moldes mais liberae outra sociedade, nem de ninguem e traz van .. 
e ·baseado · nà -Civil Service ·Coopera. tive- t~gens aos funcciona.rios, e pois,diverso co~o 
e ·outras de Londres, pretendendo estabe· é, e como está, do que foi de momento reJOl· 
Iecer ca.dernetas pessoaes e intransferíveis, tado ha. duus annos, está este no caso e devo 
com todas as garantias para os socios con· ;jer approvado. (Mttito bem.) · 
~umidores. · · Ninguem mais pedindo a palavra, 6 encer-· 

O projecto dd.,_portanto, permissão para os rado em 2a. discusaão o art. 1° e successi.~ 
empregados poderem consignar (fàcultati-ua· vamente os demais artigos do projecto 
mente) até dous te,-ços do · o1·denado, sem n. 145, de 1904, permittindo aos funcciona· 
abranger a gratificação, e que o serviço rios civis federaes, activos ou inactivos, 
possa sgr ·feito . fóra das horas do expe· consignarem . mensalmente á socieda1e ano
diante, mediante gratificação, como se dá nyma. «Cooperativa Civil dos Funccionariós 
em todas as repartições de Fazenda, .aqui e P~.o1l>licos Federaes~, até dous terços dos seus 
nos Estados, quando em atrazo. . ordenados para pagamento de fornecimentos 

Vae accentua.r a. di:trerença que ha entre que lhe3 tenham ·sido feitos pela. mesma 
o projecto de 1902 e o actual. sociedade, e dando outras providencias; com 
· O de 1902 parmittia o desconto até dous pareceres das Commissões de Fazend?, e In...; 

terços dos "cncimentos; o actual o permitte dust1•ia e de Orçamento; ficando adiada a 
sómente até dous ·terços do ordenado. votação. 

Aquelle permittia. que a.s averbações das E' sem debate enoerra.do em 2a. discussão o 
consignações nas folha.s de pagamento fos- artigo unico do projecto n. 190, de 1904, au
som feitas nas horas do expeàiente do The· torizando o Poder Executivo a ab1•ir ao Mi
_souro; este permitte que o SPja fóra dessas nisterio da Industria, Viação e Obras Publl
horas, mediante uma gratificação mensa.l cas o credito extraordinario de 1 :761$28&, 
que a sociedade é obrigada a recolher aos pa1•a pagamento dll. gratificação devida. ao 
cofres do mesmo Thesouro. ex-see1·etal'io do Jardim Botanico, bacha1•e-l 

Agora mesmo, a RecebedoÍ'ia mandou dar Joaquim Campos Porto, como . director in te· 
uma. ,ratificação dc300$ a cada um dos em· rino do mesmo jardim, de 21 de ma.rço a 21 
pregados que, fora das horas do expediente, de agosto de 1897; ficando adiada. a. votação . 

. passaram o lançame~to de industrias e p1·ofis· 
sões do livro velho pa.ra 0 novo. E' sem debate encerrado em 2a. discussão o 

o primeiro ,projecto, de l902,não obrigava artigounico do projacto n. 192, de 1904, au
a. .sociedade a. ter um tlsea.l do Governo para torizando o Poder Executivo a. abrir ao Mi· 
flsc•Uza.r a observancia. :dos estatatos, e da nisterio da Marinha o credito extraordinario 
lei que conceder 08 favóres, como acontece de 1:397$066, para pagamento ao operaria 
com o segundo, 0 aotual. serralheiro-la.mpista. Ernesto LucianoMa.rtins 

Eml902, a sociedade não I1avia cogitado de da. di1ferença. de vencimentos que deixou de 
tomar por b~e de sou systema de coopera- receber; :ficando adiada a. Totação. . 
tiya. as prlncipaes coopera.iivas de . Londres, 
estabelecendo cadernetas pessoaes· e instruc-. O · Sr. Presid en.te-:- Communico 
çqes iiít~ari~feriveis, o que .é u~a garantia á ·ca.mara. que já foram di.stribuidos .. os~ 
P?-ra o consumid():t\ para pércepÇão da boni- avulsos do Orçamento da Justiça ·e Negõcios 
Aca~ semestral sobre suas cpmpra~. · Iateri~res. · 
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· Esgobdas as materbs da; ordem do · dia., 
tlesigno para. amanhã a seguinte ordem do 
dia·: · · ~. 

Continua.ção da votação do projecto n.185, 
de 1904, autorizando o Poder Executivo a 
abrir ao Mínisterio da Fazenda o credito ex
traordinario de 51$849, ouro, e 604:394$945, 
papel, para. e:trectuar o pagamento das divi
aas . de exercícios findos relativas aos varios 
Ministerios (3~~. discussão} ; 

Votação do p1•ojecto n. 193, de 1904, rela
tivo á. emenda. do Senado aoprojecto n.318E, 
de 1903, que fixa. os vencimentos do pessoal 
da Mesa de Rendas de 1 • classe de S. Fran
cisco, em Santa Cat,hàrina (discussão unica.); 

Vob.ção do projecto n. 191, de 1904~ auto~ 
rizando o . Poder Execativo a abrir ao Minis· 
terio da Industria, Viação e Obras Publicas o 
credito extraordinario de 72:853$600, para 
pagar á Aniazon Steam Na'"igaUon Oompany a 
Jubvençio relativa aos mezes de novembro 
e dezembro de 1903 (2• discussão); 

· Votação do projecto n. 65 B, deste anno, 
substitutivo ao de. n. 189, de 1903, que orga
niza. . o quadro dos auditores do exercito, 
declaração dos seus direitos . e deveres, tor
nando•os extensivos ao auditor da. marinha, 
e dando · outras providencias (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 145, de 1904, per
mittindo aos funccionarios civis . federaes, 
activoa ou inactivos, consignarem menliJal· 
mente á sociedade anonyma. «Cooperativa 
Civil dos Funccionarios Publicos Federaes » 
até dous terços dos seus ordenados para pa
iamônto de fornecimentos que lhes tenham 
sido feitos pela mesma zociedu.de, e dando 
outras providencias; ·com p<u•eceres das Com· 
missões de . Fazenda e Industria e de Orça
mento (2• discussão); 

Vota~io do projeeto n. 190, 'de 1904, auto: 
1•izando o Poder Executivo a. abrir ao. Minis
teria da InduStria., Viação e Obras Publicas 
o credito extraordinario de 1:761$280, p:Lra. 
pagamento da. gratificação devida ao ex~se
creta.rio do Jardim Botanico bacharel J oa4 

quim Campos Porto, como director interino· 
do mesmo jardim, de 21 de . março a 21 de · 
agosto de 1897 (2~ discussão) ; · ._ 

Votação do projecto n. 192, de 1903, al,lto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio d<1 Marinha o credito extraordinario de:-
1 :397$066, para pagamento ao operario ser-· 
ralheiro-lampista Ernesto. Luciano Martins 
·da. differença. de vencimentos que deixott de 
receber (2• discussão) ; , 

Discus$ão unica. do parecer n. 3ô, de 1904, 
indeferindo o requerimento em que o alf9· · 
res do 37° batalhão de infantaria, José Vieira. 
da Rosa, pede dous , annos de licença, com , 
todos os yencimentos, a.ftm de fazer uma ex
ploração scientiftca no Alto Pelotas, e outro:l . 
favore!; 

Discussão . unica do parecer n. 37, . dg 1904, . 
indeferindo o requerimento em q~e D. Guí- ·· 
lbermina. Carolina· Maul pede seis mezes de 
prazo pa.1•a, em juizo, prop:Jr a acção de · 
a.nnullação de casamento, allegando igriora1· 
que ·incorrera. em prescripção; · 

2a discussão do projecto n ~ 205, de 1904. 
autorizandQ o Poder Executivo a . conceder <1 
Bento José da Silva, conductor de trem :da 
1 a classe da. Estt•ada de Ferro Central do B1·a~ 
zil, um anno . de licença, com o respectivo 
ordenado, em proroga.ção á que lhe fvi con.· 
eodida por decreto n. 1. 078, de 20 de ou tu.· 
bro de 1903, para tratar da sua. sa.qde onda · 
lho convie1•. 

Levanta-se a so.:;são ás 4 horas e 45 minu~-
tos da tarde. · 

1148 SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1904 

Presidencia do S;·. · Julio de MeUo (2° Vice-P1·esidente) 

Ao meio·dla, procede-se à cha.matla. a que Euzebio de And1•a.de, Rodt•igi16S Doria., Jo11i· 
1•espondem os Srs. Julio da Mello, Alencar niano de Carvalho, Domiawos Guimarães. 
Guimarães, Thomaz Accioly, Wanderley de Neiva., Bulcã.o Vianna, Prisco Pi\raizo, Garcia. 
Mendonça., Joaquim Pires, Urbano Santos, Pires, Alves Bat•bon, Eduardo R"mos, Pa· 
Luiz Domingues, Gonçalo Souto, Eloy de ranhos Montenegro, Rolrlgues S.~ldanba, Mo~· 
Souza, Fonseca e Silva, Walfre:lo Le:tl; reira Gomes, Heredia de Sá, . Cor1•êa Dutra, _ 
Izidro Leite, · Bricio Filho, Ma.laquias Gonça.l7 Mello Mattos, . Irineu · Machado, . Augusto_. de ., 
ves, Cornelio da. Fonseca, Elpidio Figueiredo, \ a.sconcellos, João Baptista, Laurindo Pitta~ .. 
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IPereira. ).Lima~ _Hêorifi,uê ·· · Bor'ge8,: · Cruvello _. Do· Ministerio da Ma1'inha.~ de··hoje, -•en-
Cayalcanti, .. Mauricio de Abreu·~ Panlfno de -Viando a segtlinte:: 
Souza, Viria ta Mascarenhl}.s, B'ernard'o Mon•· 
t~iro_, _ Carlos Peixoto Filho, _Carneiro· de Re-: t~1ENSAGEM 

. :.zellde, _Bueno .de J>aiva., Leonel Filho· · Cato- --
g~:as,~ÇlegBf"io . Maci~l_,._"\VenceslauBr~, MO:. ;._ Srs·. Membros _- do' Gon~resso . Naciona~- : 
re~_ra. . da. ; S1lva, Dommgues de Castro; F e~·-· ·; p~ . : accordo . co~ a · m~lusa : exposiçao d:-<) 
reua Braga, Lette_de Souza Ga.rid;ido Rôdrí...; ;MiniStro da. ~ar1nha, · tenho- ,a -_-honra de 

~- gues, Rodolpho Mirand·a, c;rlos Cavalcanti~ ·;so!i~t-ar:vos a- conc~ss~o, ao- respecti-"Vo: 
· Carvnlh~ Chaves;, Paula Ramos . Abdon Ba.- :mmtsterio·, do credito· de l.3U4:134$094, 
ptista, __ Sqares dos ··santos; -Ba.rbosa Lima. e ~supp~ementat· ás verba;~- Força ~aval-

. Germano Hasslocher. . .· :Hoss;-ta.es· - Companhia de Invahdos -
Abre .. se a sessão~· :Com uS:tivel ~Fretes . -::- Passagens, etç: .e 

· -~ - Eventuaes ._ do orçamento em vigor, 
· E' lida.- e . sem: deb~te. approvadal a. acta.- pelas· quaes será dist]!ibuida ag_uella im-

' da sessão antecedente~ por.tancia, segundo .a : e~peciflcaçã.o constante 
nas tabellas annexas. 

Rio .. de Janeiro, 28 de setembro de 1904, 
Passa· se-ao expediente-. 

. Q Sr._. _ .A_· le. __ nca· r· _ · .. G .o •_1. •. 1D_·._ · _
3
· _ . ra-e"" (·I_o_. 16CI da. Repubiica. - · FRANCISCO DE · PAULA 

1:3 RoDRIGUES .ALvEs.--.A:' COznmfssão de Orça-
. ,-$ecreta.rio):procede t.,.Ieitupa do.-seguinte . · mento.: · · 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. I o Secretario do Senado, de 29· do 
··cor1•ente, t_ransmittindo u-m dos a.utographos 

d_a ·resoluçao do Congresso Nacional, já. sane· 
ClO.f!-ada .. pelo. Sr. Presidente da Republjca., 
abrmdo o credito extraordinario d·e 
15:155$4:40, para occ~rrer _ ao· pagamento do 
. m~1o·soldo. e montepiO· de D. Da.mazia Mal· 
veu•o- da Mottía,. mãe do fa.llecido· c : ~pi1íão de 

.
fragata da Armada, Lindolpho Malveiro-da 
Motta..-Inteirada..Archive·se oautog1•apho .. 

- -D<> -Ministerio da Guer.rá, de· 27 do. 
corrente, communicando . que, segundo con
sta. da Mensagem que: o Sr·. P~·esidente 
da _ Republic~, dil'igiu .. li essa. d:ata ao Senado, 
foram-devolvidos a esta Oamara, como írti· 
cia.dora., os a-q.liÇJgrapho~- da 1~e~olucão do Con· 
gresso Na.çional, dispondo sobr.e a adminis· 
tração do-Asylo de lnvalidos da. Patr.ia, re· 
solução á qual negou sancção pelos motivos 
constantes d& exposição junta. á referida 
Mensagem·. - -Inteirada • 

Requerimentos ; 
De José de Aríma.théa. Ribeiro, carteiro de 

2' classe dos, Correios do Maranhão, pedindo 
um anno de licença.- A' Commissão de Pe• 

po. mesmo senhor, de igual da.ta., trana- tições e.· Poderes ; 
m1tt1~do um dos autographus da. resolução, Do capitão reformado Ivo· Rodrigues da 
sa.ncctona~a, do Congresso Nacional, conce- Rocha., pedindo melhoria. de reforma..- A' 
dendo ma.1s um anno de licenca ao; praticante Commissão de Marinha e Guerra.. 

·dos Correios de Minas Geraes, Jorge Augusto 
:Santiago. -Inteirada, Archive-se 0 · auto- São lidos e vão a imprimir para entrar na 

~< grapho. ordem dos trabalhos os seguintes 

. Do mesmo senhor, de igual data, commu
-mcando que o Senado approvou e nessa data 

PROJEOTOS 

N. 156 C -1904 
--· envio·~l á sa.nccão a proposição desta Çaq1ara 

. autorLZa.ndo a wbertut•a do credtto.deaOO:OOO$ Parecer sobre as emendas apresentadas na 
:s~pplementar á rubrica n. 11 .do a;rt. 7o da aa discussão do projecto n. 156 B, deste 

'- ler n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903.- anno, gue fi(!Ja as despe~as do Ministerio da 
_, Jnteirada,. _ _ · · Guerra para o eo;erc&cio de.1.905 

•. Do .. me~o senhor, de _ igual data, co~- ACommiSsão de Orçamento, tendo ex~mi· 
· .· · · : -m~n I~n.cloqueip~lo· sr •. Presidantà da,r Repu--;nado as ~.ID:endas . _apres~ntada~ _ ao proJeoto 

! bl.l~tfoi:~~o·çtona~'~ resoluçãodo:Congresso. :q11:e fixa a-d~:peza _do Mmls~erto da. Guerra 
. Nac~on_a!~ .da· q~al1Pn-v1a um dos autographos,;, : par~o exerç1o1o de 1905. p~~- a dar o seu 

. a.bnm~~·()çr~d~~ -e~tra~rdinario·de· ss:s66$~39: pare~r pela fórma se~~in.te~ 
p~ra a,. e~ec_u.çao .de ·se~tença passada em:JUl· 1 

-lido· em- !ávor do; maJor da; Brigada.- Policial 
Luiz da Costa- Azevedo. Intei'I'ada,.;_.Archi· ' Considerruxdo que: a medida contida ·no 

"'Te•~a o a.utorrapho. n>. u do art •. 13 da;: lei: n. 1.145, de- 1903, 
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.:'" 

é de·· grande vantagem para o· exercito, 
pois que facilita :aos officia.es do mesmo o 
se aperfeiçoarem nos conhecimentos. mili · 
ta.res em uso nos paizes militarmente adeau-
tados; . · 

Considerando que a exígencia. de que os 
mesmcs o:fficiaes tenham o curso de ma 
arma · e capaddade. reconhecida se torna. 
necessaria, afim de facilitar aos mesmos 
adquirir om um anno os respectivos conheci-

do .Governo para despender até a quantiade·-
100:000$ na'construcção ·de. um. pa.vilhãó no 
Collegio Militar •. destinado a refeitorio. A 
emenda agora manda. incluir a. quanth men
cionada na rubriça.-Obras Militares, ficando 
assim discriminada. para ·aquelle fim. . 

,Approvada a emenda, deverá ser suppri--
mido o art. 2° let_tra c do projecto. · 

_ N. 3 
mentos; · 

Considerando que esta medida é. inteira· A' rubrica 14, accresce~te-so : 
me? te dif;ferente da. contida. no n. I do re- Autorizado o Governo a adquirir,por conta 
.fer1do a!hgo e· .consignada. no orçamento desta rubrica, o ediftcio que tem servido, de . 
. que se d1seute, v1sto qu~ uma manda .quatro: enfermaria militar em S. João d'El-Rei, si 
o:fflciaes como addidos militares ou em com- ·julgar conveniente 
missão, sem prazo limitado para estudar· _ . _ • 
os assumptos militares e o -progresso. dos, Sala das. sessoes, 27 de setembro de 1904.~ 
respectivos conhecimentos, ao passo que a.( BaróÇJsa L1.ma • 
. entra autoriza o Governo a mandar até dous: . _ . . 
offlciaes pol' armas ou corpos especiaes, com A cemmissa~ acíleita a; emenda. Tra-ta-se· 
o intuito de se aperfeiçoarem em suas espe-: de ~~a autor1zaçao que :fica ~ependen~o do 
cialidades dentr.o de um anno ; . arb1trw do Governo. Nephum mconvemente. 

Considerando que esta medida .tem como resu~ta. da sua a.pprovaçao; antes, ella pro· 
consequencia . a preparação de bons instru- porc10~8: l!_ma opp~rtunidade _Pa~a se1• feita 
ctores para o nosso exercito., com os co~he- a acqu1su;ao vantaJosa .do ·~d.l:ficw onde te_!Il. 
cimentos pr.aticos do que se passa nos pa1zes f~ncc1o?ado a enfermar1~ mtlltar em S. Joao 
mais adeantadós, militarmente fallando, re- d El·Rei, no Estado de Minas Geraes . 
. solvemos apresentar a seguinte emenda a.o Sala das Commi~sões; em 29 de setembro·-
orçam~nto da gue,rra. : . _ . de 1904.- Francisco Veiga, presidente. -

Contrnila em vigor ~ autor1zaçao con.1i1da Galeão OarvaUtal, relator.-Urbano Santos.-. 
no. n. II do art. 12 da. ~e1 n. 1.145, .de 1904, Paula R(l.mos.- Francisco Sd.--Cornelio da-
CUJa despeza será fe1ta pela rubrica 16 do Fonseca. 
art. 1° .. 

Sala. das sessões, 26 de setembro de 1904.
Thoma~ Cavalcanti. -Aurelio Amorim. 

A Commissão não ae<~ei ta a emenda. A dis· 
posição contida no art . 2°, lettra a, do Pl'O· 
Jecto, satisfaz· as exigencias da. adminis· 
traçãoi neste particular. Por olla., o Governo 
está autorizado a. mandar em commhsão 
ptara outros paizes otllcaes supel'iores e ca· 
p{tães para estudarem os diversos,assumptos 
militares e o progresso dos re::~pectivos co· 
nhecimentos. Pelos mesmos motivos, a. Com· 
missão já recusou ·esta emenda, quando· foi 
ella apresentada na 2a. discussão do orça
mento da guerra. 

N.2 
Ao n.l4 do a.rt.l'j-'Obras Militar(is,depois 

das palavras-Minas Gora.es-accrescente-se
E a quantia de 100:000$ para a con

strucção de um novo pavilhão no Collegio 
Militar, que servirá pa.ra. refeitorio. 

N. 207- 1904 

App1·o,a o tratado de commercio e amizade 
entre a Republica do Brazit e o Imperio da· 
Persia, concluiclo nesta Capital . em 18 de-
junho de1.903 

Em mensagem. de 21 do julho desto anno, o· 
Exm. Sr. Pres1dento da Republica., cum
prindo o preceítua.do no art. 48, § 16. da.. 
Constituição, submetteu â deliberação da Oa
mara o tratado de .amizade e commercio·· 
entre a Republica dos Estados Unitlos do .. 
Brazil e o Imperioda Persia, assignado nesta 
Capital a 16 de junho do anno passado. 

, P;or este tratado, 1lcou estipulado, além .da, 
am1zade entre os dous paízes, o direito re
cip!"oco da nomeação de agentes diplomati
cos, consules _geraes, consules, vice-consules 
e 3:g~njies cons~lares, ou c~mmerciaes, que 
res1du:'a.o na cap1tal.e nas prmcipaes cidades 
o.n4e a taes estrange~r~s seja. permittido ·. re· 
s1du•, gozando dos pr1vllegíos concedidos aos Sala das sessões, 27 de setembro de 1904.

A. Oandido Rodrigues. - JJonseca e Sil"'a.
Thoma.: Ca"'alcanti. 

de out1•as nações. . . · · . 
Ficaram igualmente estipuladas garantias, 

para os cidadãos de cada uma ·das' partes· 
A Commissão acceita a emenda.. Em 2a. dis- cont1•aetantes e liberdade recipr903. de'com-

cussio, a Camara app1•ovou uma autorização mareio, não podendo ser impasto aos produ-
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-~tos provenientes do solo e l~dustria. dos 
dous pa.izes direitos mais elevados do {1ue 

·-os que venham a. ser impostos aos productos 
simila.ras. de outras naçães. 

· con~ultou · tambemo t1•atado o interesse 
, sa.nita.rio, a.cceitando o direito de cada uma 
das partes contr~ctantes impedh• a ent1•ada 
tle, productos que, porventura, podessem 
servir â propagaÇão de epizootias, ~destruição 

· de colheitas, etc. 
Ficou estipulado, pa.1•a. solu_ção da.s duvidas 

• })ue_poss;am surgh·, o ~ande principio do 
arbttra.mento, quando nao se resolva por vi~ 
djplomatica. 

A Persia, apezar de não goza-r actual
· m~nte os esplendores· de outr'ora, é· ainda 
-·sem- duvida, um dos prosperas paizes da 
Asia, sendo grande o seu coromerciG e im
portante a· sua industria. 

compromettendo-so, porém, a fazel·o ,logo 
que esse trabalho terminasse. , . .. •· ·. .. 

01•a, a votação das emendas está tinda •. 
Venho, pois, â tribuna dizer que me anima. à 
esperança. de que S. Ex. vae resolver de 
accordo com o que prometteu, visto que se 
trata. do uma promessa do representante da 
Nação, quo, além d~i tudo, é digno sacerdote· • . 

. O Sr. Oaloge~as ( · )- Sr. Pre..:. 
sidente, era intenç~o minha discuth~ o Orça
mento da Receita o, no decu1•so ._das obser-:
vaçõe.B que tivesse de fazor, estudar um 
ponto da interesse no .actua.t mómento, mo· 
tivo pelo qual,. encerrada a. discussão como 
se aoha., venho offe1•ecer ·ao c1•iterio . da Ca· 
mara. algumas. considerações, de a.ccordo 
com o que tencionava:fazer. . . 

Refiro-me a algumas criticas feitas ao modo 
Sfio os tratados de amisade . e commercio como o imposto de consumo Sc.•bre o ,sa.l tem 

meios de que se . servem as nações . ci viU- sido cobrado. 
·za;das Pll.l'a se approximarem, tornando co- Pela determinação ' do Thesouro só tem 
nhecidos os . productos do seu solo e indus- sido arrecadado o imposto de 15 réis sobre o 
tria.,_desenvolye~~m . o seu comme:cio e ga.· sal commum e tem sido am.rmado que não 

·rant1rem os d1re1tos dos seus subd1tos. tem assento legal a determinação dessas re-
partições publicas exonerando de qualquer 

A Commissã.o,-considerando que o tratado imposto 0 sal refinado, declarando-se que 
é de vantagem.pa.ra. as pa.rtes coi:Itra.ctantes em nenhum texto de lei se encontra.m., em 

··é d~ .Parecer · que seja adophdo o seguinte contraposição um a outro, os dous termos 
_prOJecto: - ·sal commum e Sal reftnado. r 

o· Congresso Nacional decre~a.: Este é que tem sido o funda.mento de todas 
aa criticas feitas sobre este ponto. 

Artigo . unico. E' . approTado o t1•ata.do de . ' · , · · 
-commercio e amizade entre a Republica dos O Sa. ELoY DE SouzA.- E . sal pur1fl.cado 
Estados Unidos do Brazil o o Imperio da ou · sal refinado ~ 
.Persia, concluido nesta Capital em 16 de O S.a. CALOOERAS-Reflnado ou benedciado • 
. junho de 1903; revogadas as disposições em (H a outros apartes.) 
·contrario. Depois de sa.ncciona.da a vigente lei . de 

··sala das Commissõos, 27 de setembro de orçamento, suscitaram-se duvidas sobre o 
.1904.-Gc~stao da Cunha, presidente.--Ho- modo por que o pensamento legislativo devia. 
.sannah àe OUveira, relator.-..Jot7o Luiz Alves. ser interpretado na. cobrança. do imposto de 
-Pereira àe Lyra ~ · · ,consumo e, nos primeiros dias de janeiro do 

· exttrcicio corrente, uma. consulta foi dirigida. 
O Sr. Brieio Filho- 81,; Presi· ao ThesoU:ro pel~ Delegacia Fiscal ein ~ão 

dente, em uma das ultimas sessões não re· Paulo, indagando qual a. taxa do imposto cie 
clamei; mas simplesmente formulei um pe· consumo a . que ·tinha. ficado ·sujeito o sal 
dido, no sentido do nosso dísUncto collega moído, refinado ou beneftcia.do no paiz. Esta. 
Sr. Va.lois de Castro, representante de São consulta teve a. distribuição que o regula· 
·Paulo, soltar de ' suas mãos o projecto do mento do Thesouro manda ser feita., e · foi 
Sr. Deputado Manoel Folgencio, próviden- informada. par diversos funccionarios, entre 
·ciando sobre exames pa.rcellados de prepara- os qua.es o _direoto1• geral das Rendas Pu
·torios. · - blicas e o da Recabedorta do Rio do Ja· 

Depois do humilde representante de Per- neiro • -
na.mliuco, ~somou á trltiuna o Sr. João Luiz Todas as . opiniões dos funcciona.rios com· 
Alves, digno representante de Minas, que petontes dessas repartições foram... . 
·formulou ·identlco pedido. 

O illust1•e representante de s. Paulo de- O Sa. ER.Ico CoELHO- Que o sal reft.nado 
·claroq.,que o t1•a.oalho da votação das emendas não era: igual ao sa.l ca.mmum, a. qae se ro· 
sobre .Jo celebre projecto, que estabelece_ a feria a lei de orçamento. · · 
vaccinacão e revaccinação obriga.toriàs, o im· 
-pedia de acqoiesoer· de prompto ao pedido, ('} l!:do discu1·s,-, não foi 1·ovhto polo orailtr. 
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0. SR. CALOGERAS- ••• que era. isento do 
imposto de consumo o sa.l refinado nessas 
-condições. (Apartes. ) 

Em vista disto, foi expedida a circular 
n. 11, de 26 de fevereira do corrente anno, 
em que sé declara que, á vista do·.disposto 
·no art. to, n. 44, da lei do orçamento vi
gente, o sal moido, refinado ou beneficiado, 
·quer nacional, quer estr:1ngeiro, está isento 
tio imposto de consumo. . -

Tem-se dito que houve exorbitancia. po1• 
parte dos fuoccionarios publicas do Thesom•o 
e que, entre sal retlna.do e commum, ne
nhuma distincção existe na lei. 

Peço li,qençà- para ponderar que o imposto 
de consumo sobre o sa.l, definido na. lei de 
·orçamento de 1897, a que se reportam todas 
as leis posteriores, era. de 30 réis, qualquer 
que fossé a sua procedencia; e assim foi 
mantido, de anno para anno,nos orçamentos 
de 1899, 1900 e 1901. 

Em 1901, porém, foi pala p1·imeira vez 
feita a. distincção a que alludo, 

O Sn. ERtco CoELHo-Então, V • Ex. está 
direito. 

0 SR. CALOGERAS~E, sob O ponto de vista 
fisca.l, innegave~·~·é; em face das claras ex
pressões da. lei de orçamento para. o exerci· 
cio de 1902, que eram dous generos differen
tes sob o ponto de vista. da. tributação~ um 
pagando 25 réis e outro pagando 30 réis por 
ldlog1•amma. A mesma. disposição, nos mes· 
mos termo!l, foi mantida na lei de t>rçamento 
para 1903. · · 

Na lei votada ~ anno pa9sado e que neste. · 
ponto suscitou ~r ande discussão •• 

O SR. ·ERICO CoELHo-V. Ex., que é um 
argumentador tio. distincto e tão leal, devià, ·· 
ao examinar o orçamento vigente, passar uma · 
revista ás emendas que surgii•am por occa· 
sião da Plaboraçã.o dessa lei annua. 

0 SR. CALOGERAS~Não ba.st<~o isto •. Pela 
discussão havida, não só nesta Camara como 
no Senado, ficou ela.ramente demonstrado 
qu;} o . pensamento legislativo era., quanto 
possível, exonerar as industria.s que se ser 
viam de sal, como ma teria. prima. 

O S~t~ E.awo CoEi:.Ho-Perdão; sal refinado 
passava a ser especie do genero-sal com
mtiíil, mas não para ser relevado do imposto 
e sim para se cobrar um imposto a mais. E, como para muitas destas industri~s, 

o SR. CALOGERAS-Na lei de orçamento· como, por exemplo, a de la.cticinio.3, a de 
Yotada em 1901, para 0 exercicio seguinte, salg~ ~e co1;1ros_,, f1 de conserva de carnes, a. 
no n. 43 do art. 1o vem declarado que 0 cond1çao pr1mo.d1a~ era a. P'!l~ezl. absoluta do 
imposto será de 25 l'éis por ltilogramma, producto, ~mo .m~10 de facrhta.r e ba.ra.tea.r 
sotire sal de qualquer procedencia., nacional a produccao, el~mmou-se um dos d_?US gene· 
ou estrangeiro, sujeito á elevação de mais ros que até.entao flgu~avam .na le1 de orca· 
..cinco réis, quando 1·e:ft.nado ou beneficiado no mento, no t1tulo especial de 1mposto de con· 
paiz. sumo sobre o sal • 
. ~hi se estabeleceu, portanto, a oppo- O SR. ERICO CoELuo-Não apoiado. Peço 

s1çao... · a. palavra. 
0 SR. EaiOO CoELHO-A distincção e não a 0 SR. CALOGERAS-Nestas condições, ficou 

opposição. de pé a. tl'ibutaçã.o sobre o sal commum,posta. 
O SR. CALOGERAs-Acceito a corl'igenda •.• inteiramente de la.do a tl'ibutação sobre o 

a. distineção, sob o ponto de vistA. ti'ibu,tat•io, sal refinado. E, tanto assim foi entendido 
13ntre o sal commum e o sal reflna.dó que, que, em todas as reptu•tições ouvidas sobre o 
daquella data em deante, passa1•am a ser assumpto, a resposta. foi uniformemente a 
g~neros diversos, sujeitos a. tributações diffe- mesma. 
i'.entes. . • E' este o melhor regimen ~ 

O SR. ERICO CoELHO- V. Ex., que é um 
homem illustra.do, versado em sclencias 
.Physico-chímicas, sabe perfeitamente que a 
expressão-sal commum-designa o chloru
reto de sodio,o sal de cozinha. Portanto, sal 
commum, aqui, não é empregado no sentido 
.do typo geral do chlorur•eto .de sodio; é o S11 
de cozinha, é o sal de uso commum. V. Ex. 
é muito illustrado para. não ignorar isto. 

Não sei, nem creio ; mas este foi o pensa
mento legisla.tivo, qual decorre da lei sa.n· 
cionada. (Não apoiados.) 

0 SR.ABDON BAPTISTA-E V.Ex., sabe qual 
é a consequencia que dabi tem resultado con· 
tra o fisco 1 E' que sa importa. sal estrangeiro, 
refinado, para substituir o sal commum, nos 
usos domesticos. 

(H a apartes que inten·ompem-o orador.) 
0 Sn.. CALOGERAS- Nesta. tribuna, Sr. 0 Sa. CALOGERA.S- Contim1o, Sr. Presi

Presidento, esqueço os seis annos de pratica dente, as observações que vinha thzendo, 
continua dos la.boratorios, que possuo, para declarando que não· discuto si esta foi a roê
discutir a questão exclusivamente sob o seu lhor solução; é questão di1ferente; mas esta 
..aspecto ftscal. foi o pensamento legislativo. 
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Parece, ·entretanto, . que a orientação -da, _··. Pertence essa em:harca.cão a -uma .casa d& 
actual Commissão de Orçamento é diversa.~ a.l'madores -de .· Hamburgo.- onde, ·em ''Babre-
:porque tende a estabelecer doutrina · de salente, existem todos os materiaes necessa-
'accordo com o regimen que a lei do exer-- rios para uso :corrente de ~eus navios. · 
éiciovigente derogou; Os consigna.tarios-do navio no Rio deJa--

• < • • • -· - · · d neiro, a ca.sa. Herma.nn Stoltz, salvo erro-
~ _,O S~. ~aroo CoELHo.....,.~~o é_ ·O parecer . a meu, solicita1•am os bons ·offlcios do repre-

CQm~mssao~ . é a . pr.qP<t$1çao do Poder ~x- sentante diplomatico da Allemanha, afim de· 
ecut1vo .que a ·. Commissao espasou · sabe:r si . deviam ser. pàgos os .. direi:tos sobre· 

O SR. CA.LOGERA:s-Ditas . estas palavras e a importação desse$ sobrPsalentes, "OU si, de· 
já que estou na tribuna., permi tta-me Y. Ex. acc01•do com o que se fazia em outros pa.izes, 
que eu tome tambem em consideração al- era. livre esta importação, desde que, como, 
gumas .criticas -de outro genero, feitas tam- no caso, não se tratasse de um acto ·do com-
·bem á administração federal, no tocante a mercio, nem ~e · consumo .no-.Brazil, :send&, 
certas isenções de impostos.. Tem sido cri-- ·o factaointeiramente compa·ravel ao de mer• 

·' ticado · o acto do Ministro da Fazenda con- cadoria em transito. -. .·· 
·cedendo isenção de imposto de importação Tra.nsmittidª pelo Ministerio das R.elações. 
··Jara. cõncerto a uma embarcãção que . aqui Exteriores .. ao da. ,Fazenda a consulta em. 
·arribou. . . · . · . questão, estudados ·os textos, que no caso 

Esta arte, entreta.uto, assentou não só nas vertente veem a ser os artigos da propria 
·disposições clarissimas da lei, como além: Tarifa, verificou-se que não cabia a. Jmposi
disto na tradição constante, nos habitos con- ção de taxas, porqu~ não -se tratava. de
tinuadamente seguidos pelo Theouro Federa.l. genero destin~doa · consumo . do pa.iz. 

Ambas- estas allegações foram contes- ~ot~. a Camara , qu~ · essa galera não faz 
tadas, chegando-se a. ponto de dizer que -eram o s~rVIço de navegaçao entre ·os por.tos da. 
mentiro~as as a.fil·rmações feitas de accordo Eut:opa e os n_ossos .e só por acaso aqm_ve~u, 
com o que .estou ,declarando ; além disto. al'ribad~. Nao era, _portanto, . ~o sentido 

-. ;_·_,qu. __ . ~ · __ o_: u~ __ ie_() m __ 0.· -~. 0. ·;· 4e . . co~~~_va.r_ a._ . ___ ex~c.tidão, econo.m.lCO da e_xpressao_, em auxllw_do com-
... do . acerto · ser.ia a .. exhib:J,Çao dos actos .re- · merc10 do ~razll. · . 
']ativos a este assumpto. · .. ·. _ .. ·.· . . . T~m.se dito, ~ntreta.nto, 3:pezar d9 _texto 
· ·' Sr. Presideritê, não ha qu~. ignore que clariSSI':llo.da l&I, q;u~ . a a:r;gu1da tra~1çao ~o 
em. m~teria de ta.xacão . nenhuma · futerpre· nosso dire1to a.dmmlstr~üvo, no Mm1Ster1~ 
tação· se faz lató s"enso • longe disso. da, ,Fa:zenda _e em relaçao a esses factos, fo1 

~- . · · · . ··.· . · · ·· . ' . · · - · · · . unta mvenQao de momento, um a.rgumento 
Co~o le1onerosa, que .é, é~ valor exacto .-como dil•ei ~-um argumento ad rem, 

de ?ada. um dos seus termoo ~esa.do~ ·e é que viesse cohonestar ou corroborar a defesa. 
str~cto senso, que _d~vem ser apphcados. do acto praticado pela administração da Fa.· · 

0 SR. ERIOO COELHO - Este conselho de zen da • . , v. l!..x. astá.bt•iga.ndo ·com a interpretação que Peco licenca. pa.ra discordar, do modo me.is . 
acabou -de dar na lei do 'orcamen1lo. Dis- completo, dessa afB.rma.Qão que, som embargo 
pensa na lei o que a lei não dispensou. do muito l'espeito que tributo ·aos que a 

O S C · 0 . · 10. clara. defendem, nã.o está de pleno accordo com os 
R.. ALOGERAS- · que ca l .: . • factos. . 

. mente -firmou, acho eu. Para proval-o não preciso mais do que 
·: O ca.ra:cteristico dos impostos.de importa- citar um acto, firmando a. doutrina, que já. 
ção que .se referem a mercadorias estran- tem cerca de 35 annos de da.ta, norma sem

. geiras que se destinarem ao consumo do pre observada em relação a esse.assumpto~ . 
-:Brazil, em todas t~sJeis de tarifas, desd~ as u.cto que é um aviso subscripto por Ministro 
. mais antigas que ·tive oceasião de compul- da Fazenda que, até _hoje, gosa da :nomeada. 
aar, vem consagrado, ha muitos annos e de- de tersido um dos maiores ftnanceir.os que o 

/ tinido. no art. 1° da lei, declarando que ao Brazii tenha possuido: ó . Sr. visconde de · 
imposto . de importação ficam sujeitas a.s Itaborahy. -· ·· . . • ·_· .. · _· 
IÍlin•cadorias estrangeiras,. e dessas, em se- Referindo-se a um caso semelhant,e á.quelle 

· gundQ logar, as que se destl:~1em a.o consumo de· que estou trahndo, diz o aviso n. 236, de 
no BrazíL - 9 · deJigosto de 1870: « Declaro a v. · E~. que 

Aconteceu, ha tempos, . que uma embarca· a ordem do Thesburo,de 30 de junho de-1865, 
cão vinda. de Hamburgo e indo a.o Chile, citado · no referido offlcio, SÓ tratou de deci

' .a,p~nh~nllo vondavaes em.a.lto ma.1', so1f1•eu dir que mna porção. de cobrevolho, tirada 
~V:~:t'~~ de natureza a lhe não permittir pro· do forro de -um navio. naufragado e ·vendida. 

· .' . segft.ii' em.sua viagem, . c~egando . então arri- el)l leilão no. entreposto da Saude, pudesse 
. ·ba_ da,_ ao porto do Rio . de J an_eiro, em condi- ser l'eexporta.da_ , pa.go apenas o direi to de· 

Ções Jastimaveis de estrago. . · reexportação, que então existia., ·porque a. 
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SESSÃO EM ~30 ·DE SETEMBRO DE 1904 

-·outr'os não ·podia estar sujeita., ·nã.o 'tend8 este serviço fosse commettido ao Ministerio 
· -sido despachada. pata •éonsomo · com -as for- : da -Fazenda. 
·ma]idades· ·prescr.iptas pelo ·. regulamento, Isto, .pelo ·seguinte·: ·é que a consolida;;. ; 
mas firmou bem ·clar&mente :em um dos seus cão destas reg~Lias foi ,feita .pelo . decreto ·de 

: fundamentos o :principio vigente de que·os 4•de maio ·de 1'872, definindo os 'favores, 'nO 
pertences de ·nt~·vios . arribados somente 'estão art. !-O, .-pela fórma seguinte , ·que ainda. ·:é 

: sujeitos ao direito de importação quando são observada. :a. te hoje, a.peza.r de algumas mo
·-destinados ao ·consumo no pa.iz: :~>. ·- diftca·ções de detalhes :feitos ·em vir:tude de 

Vê, v. Ex. sr. Presidente, que nenhuma differença~ e de methora.mentos oMorridos 
·duvida póde existir sobre o · i'acto de datarem no>serv:iço das Alfandegas~ -
· de tempos muito remotos a tradição e os Dit éste artigo .. : 
dispositivos qu() foram applicados a um ·caso· «Os paquetes e vapores de linhas regula!les 
semelhante. a.o de 1~70. . _ estabelecidas entre o Imperio e portos estran

Outra. crittct;t . fo~ . feita. . sob:e co~cassao geiros, serão .admittidos em ünmediata des
'· analoga, relat1va _a.., algl1ns obJ~ctos _IJ:!lpor- carga~ sem ficarem sujeitos á escala, tendo 

tados para concerto de um ná'\"Ió -~a~IOnal, preferencia. sobre quaesqu~r ,out:ros navios, 
-- eomrega~ias ~e_p~q}let~,. o. que. em v.utu~e o podendo começar·a descarregar ·logo·depois 
de uma ·disposiçao da. -lei do orc~ms,nto y1~· da visita, ainda que não tenham dado en-

- g~nte, p_assou .a gosar dos mesmos p-ri~lle- , trad.a na alfandega, .quer o dta·seja util, quer 
g1~s _dos na_v1os do Lloyd, salvo .a .sub-i santificado ou feriado, com tanto que •.•.• 
vençao. .· _· .. . . . . ; etc. etc.» . ..· :· . . . 
·. :0 primeiro capitulo . 4a critica ,foi este: ' Evidentemen.t~ -tot1~· •estas rega.lias :c()r-

~ ~chand~·se a autorização, na parte do 'orca- .! rem por Mnta dos sérvicos ·entregues á su· 
m..en~o_ fia ~~pe~a-, _ rer~rente ~o M.inista.riol :perintendencia do .Minl~te~io da Fazenda~ 

· da.Iíulus\r1a, a este cabm ;prov-:Kl.enma.r -s9bret ·:~te nunca -a.brlU .mao de~a ,faculdade",; ·e 
ôcáiso, é, tantó elle não haviaprovidencia.n@: tanto assim q_ue,Ina collec;çãodas ·decisões'e 
que era impossivel trazer a publico o actol circulares do (iitover.fi~, eneontram•ae diversos 

·· em· q~ o i>t-1\f'li~~io ·do 't'afl:uete ·tinhà 'Sido!. 1aetos dos quaes ·.marquei -alguns, subscri)~os 
coneedtdo. . . . . . . . . . . _ . . . . . . . ! .por ministros ·Mrot> Ruy 'Barbosa, ;Serz~dello 

Todos nós Babá~ · o ·modti 'dtfféittlosissimo í ~corrêa., Joaquim Murtinho ·e cnutros, f-ãzetldO 
por que !M !Cdl\féUdiaiial't-àis b:s nossas leis ·lié l .a· :caneeE!sã.o ~4~e fa-vor-. . . 

"meios. Por' ~zês, di8],1osié5E1B I'éfe~ntêS ~~ Tertl sido feita pelo Ministei"ioda Industria.; 
, receita se acham no -orçámento 'da •despez:a., 'e! :ha.-n:ibem~ se~ ·grave prejuizo, porém, :_pa.r~ : 
outras 'tezes, as dé lies-pezas 'àtchain.-se na re-1 o serviço publico, a não s~:r esta. competettcia 

· oeita.. . . _ . . ! cumulativa que sempra •ê .uma causada em• 
Que muito ·é que etiste. ,etti tttn ·só ·df'ca- ' bar aço e de confusão. 

menta da ·receita.; tão sómenté nos capitú:las· Em relâção a:a é&so éspeciaJ, que motivou 
ou artigos reféréntes &.«'S divsrs&s ttlinis- a. critica feita á administração da. Fa~enda, 
terios, obrigB.çãês · que deviam sei' sxerbi-: pela isenção de impo&tos, ·concedida. aos pro· 

· cida.s po1• outro, quer pri-va·tiva;ment~, . quer; prietarias do vapor .Ama.1onas, em relaQã.o ·a, 
oumulativamente com,-o de·que Sé tra.ta. ; este vapor; torno a. dizer, a ordem foi expe-

Cltar exemplos deste O'enero seria. tasti- l dida pelo Miniswrio da. Industria. _ 
. dioso, tão abundantes sãoeelles. : f!ouve quem;e~ um doliljot•naes da ;D!_anha., 

A disposiç~o em questão acha._se na lei do; se J3iCta~ede ser 1mpossivel a ,~xhib~~ao do 
. orçamentov1gente, quando declara que aos! a.eto o.tilOial em que essa conces~:ao .fot feita., 
vapores perte.Ilcen.tes a uma linha. regular de 1 . Eu . trago á c_onsideraQão ·da. .. Casa, .para. 

, n-a:-vegação, a bem da reducção -dos . fretes, ~ que julgue a lev1a~da.d.e . de , certos. -desmea~ 
pâra os transportes . éiitre os di versos . P_· ortos i tU os, o decreto. cqja.. ~xi_ste_ . n_. c ia se nega.., e :ê 

" aa. Repu,blica, sejàm concedidos os mesmoJ : odocreto n. 4. 558, dé 22. de setembro ~e 
.'favores de que gosa. o i..loyd BrazUeiro~sa.lvo ! 1902, âssignâdo pl3l'O -eil'tio 'Pre~merite da 
. a subvenção. . . .. · . . · . ; .Republica., o Sr. Cªmpos Sa.lle€1; e p~o Mi-

Diz o art .• 17 • .n. XVi do orçamento da . nistro da Viação, Sr. Antonio ·Augusto ·da. 
. despeza-((Concéder ás emprézas que façam Silva., artigo , unico de~se documento. que 
navfgaçã.o -regular·éntre portos de Jl1ais de diz~ «São cono~~i·dos:~. 'e~pt~eza d~ n~vegaQ~o 

.um Esta.do,todos· os favores de que tem gvsa- Grao•Pará áS vantagens . e regàllas de pa~ 
do o L.loyd Bra.zíleíro, exceptuada a sub- quetes para. ds vaporés -de. suà propliédade 
venção. . .·. . . . Grilo-Pará, Salinas, Marajo; AM.U;óNAS, :aua•. 

Em primeiro lógar, devo ,ilizer que a .con- jará e Bragonça, .. etc., .ate.-:. 
-cessão dfH"ega,lia de paquete tem sido feita, E' exacta.mente o Iia'lria de 'itue .~e trata. 
ora pelo Ministeiro da Fazenda, ora. pelo da vi tas estas .·palavras, Sr. Presidente, e 
.Industria.. Mais regular fóra, porém, que provada por esta. fórma, si bem que desa.li.o 

Vol V 89 
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ANN~ES DA CAMARA 

f' .nh~yadamente . .. (nt'Ío apoiados}, a perfeita · Neste caso~ pedia. a. V~ Ex.um obsequio, a 
.:·: ÇPr_x:éCçã.o do acto da adminiatra.çã.o · publica, V:' Ex;;· servidorc · ~licito do · inte:.;esse pti;.. 
;· r.ell\ti;vamente á concessão desse favor, que bhco: .esta mater1a. ·é grave e .urgen~. é 

,motivou tanto bàrulho ·e ·critica.tã.o acerba, urgent1sslma.; poJ.SQ.ue este tratado é de 1891', 
: : se~to.~me,'lembrando, apenas á. Camara., para ainda. está por ser. cumprido ·no anno da. 
:;,; :téfl!lina.r.estas . considerações que, . quaniio ·o graça. de 1904, e assim solicitaria de V. E~. 
' :'illustl'8Deputado· pel~ . Rio . Grande do Sul, o favor especialde empreKaroseualto 'presp 
=·álludindo.·. a.-. este a.eto, fundamentou · a · sua tigio _para. ·que a.s .· respectivas ·. commissões
. :Pergunta. ao nosso dignó &~ader na. necessi- dessem prompbmente parecer ' sobre . . és ta. 
.. : dade. de responder a. estíf.s <?ensuras pungen- ma teria. urgente. · ·· 
<te~, tão . sérias, de quasi _toda. ã. iiJlprensa 0 S p 0 d · · 
.. cont.ra. o Sr. Mini!!ltro da. Fazen4a, _lembran· . R· RESIDENTE _;.. s ignos membros 
/ do.~lha, · repit~, q~e ta1,1toS~ Ex.- como :eu, daquellas commissões estã.o o~vindo o appello 
. ~ I'~apeit~desse get1erq de. critica deve~i~mos de V· Ex. e ~erão solici~s em attender. · 
· . ex~rimenta,r aquiUó que, rasam os l1vros . O S:a. EDUARDO RAuos·- Em todo caso, de .. 
. an\igos~ er~ ·o ·sentimento dos aruspices, a sejava; a saggéstã.o muito emcaz de V. Ex. 

:~· ~iscUt~~a~a.ugurios, que traduziam por um - · .· · · · ·• _ 
:·,: _:sorr~~(Muit() bem ! Muito bsm !) O , Sr. Pre•lden-te .__O · projecto 

·· : ... , . . · · . . · · . . . , ftca sobre a mesa a tê ultel'ior delitiera.çã.o • 
.. · O . &r. 'Eduardo Ramos....;. Sr. 

· :· PreSiclentê, vott ter a honra. de ler 4 Oamara O Sr. :OarboiJà. Lbnâ (*)- Sr .. 
. uns co~siderandos . qu~ precedem a apresen.;. Presidente, .. eu não tive a. felicidade 'de ·cha· · 
ta@> de um px;QJ~t.o • . dispensand~ a mim da gar a. tempo de ouvir· as cônsidera.çQes pro~ 
'ma.ssada .e 4 Ca.infl.ra · de · me ouv1r' em um duzidaa da. tribl;tna desta. Casa pelo hQnr3.,ilô' 
diScurso justificâílvo (ntio . apoiados)~ uma: vez Deputado pelo Estado de . Minas, cujo nome 
qué ·aara.zões ·quê p~cedem a. esse'projecto, declino sempre com . prazer,. o Sr. Pandiâ 
. tlâp . as que ' eu' . tinha a dar, si; porventura., Ca.logeras •· ·· . , .. · _ ··· 

·> bouveáíe' 4e discorrer sobre elle. · · · · Entrei no. r~nto no mom~J1to em que 
·· ' .(0- ora(lo~ ·pro(:edé d lettt~ra dó se~ projecto•) s .. Ex .• u._ltima. .. ~a ·as sua.S con ... s.id_era~õe.s, e .. · 

·· Agora; Sr. -Preaidente,-·V. Ex. tem a. bon- v 
d&de·de me intormá.r sobre uma. duvida. • . o pareeeu-me por esse remate pod,er concluir 
artigo un. ico do pro4ecto _que tenho·a h. onro_ .. _de que s. Ex. havia. d~(e_ndldo o honrado · sr. 

tà · ·;,. · ~ · :.t u ..:,... d d · i Ministro da. Fazenda · contra · as acres incre• 
·a1reeen r• re,ere-ae·Q ·app ca"'"' . a 1Spos • PA"'~es. fel. tas a esse alDil. · .iar. do ·Sr. · Presi· c;a.9 claaleis patrlas para e~ecução de· um tra. aev 
~tad. 'o .. lnternac. ional; ~ual ê a . Commissão a ente da Republica por um · ta.tentoso ·Depu~ 

· t · tado pelo Estado de Pernambuco, que atiri-
que V&e ease proJIC 0 , · - ·· 'lha.u\8. diariamente as . columnas de · um 

0-Sa. PRE~IDENTÉ - Não · ouvi ·bem a. per- jornal ves~rtino . desta.. cidade . com uma 
guuta de V. Ex. . ordem do dia. u~ pouco tJjtferente da.quella 
· · () sá. ·EDUARDO RA.uos - Não fallei sutD- oom que 118 occupa. a Ga.mara, nos termos do 
oieniemente alto. Apresentei este projeoto: seu ftnado Regimento. . . 
. . -~_Art· . ·l.o Applica.·se, aos incurso~ na. dia· Fui indllZldo a crer que o honrllflo Depu· 

_.posição d.O . tratado de Madrid, 0 processo tado pelo Estado de Mlnas houvesse trazido 
, e .á. penalidade · do contrabando. ao ·conhecimento da. Camara. elementos, 

'· 'Art~ . 2.ó ReTogam-se as disposições em me~ê dos, quaes ficasse liquido que o Sr. 
contrario.• . MiniStro da; Fazenda. ao envez do que at'• 

. . . Arma. o honra.do Deputado . por Pern~mbuco, 
0 SR • · PRESIDENTE...;.D~ve ir á Commissio é muito làborioso, mui~o a.ctivo, . muito 

·de · Constitu~çã.o, Legislação ·e Justiça e · ao amigo da lei; da qual não se divorciou,. nem 
: JllBSJilO tempo a de, J)iplomacia. e . Tratados. mesmo· quando embarcou, . cunjuntamente; 

· :()~~~ · ED,UARDO RAMos---. Ao mesmo tempo 1 ~~~anO:. sobresalentes destmados á galera. 

. 0 : ~.Rl~ PR.BSIDENTE-Quero dizer, a. uma e Creio que 'o honra.do.Deputa.do por Minas . 
. outra~- ·· · ; Get:aes terá ~~~do . que este caso não me.· 

~-O SR. ÉDUARDO R.wos:..;_Mas nio ha· no rec.m as cr.Ittcas acerbas do nosso diJn<> 
R· · a~·rn· · -t· d" · · • _.. · de·te· ·· .,, .... : ... collega., Deputado por Pernambuco, . v~sto 

.. ·.· ~c~~n ° · tsp~Içao que riBlne a. .LUDGU que se tratava de as111mpto resolvido . de ha 
· 4~~(\!:l,as com~issões, quando tiverem de dar muito .... ~ÍJl. ·po· , por diversas ordens ·do T_ . he . • 
~~~~ re~n1das ~-.. . --os~ •. PB.EstDENTE-Não ha.. sou~o,.~-'~!~ulares expedidas . ppr -v:ari~s Mi;. 
:: · ·o' .SR.. EDUARDo· RAJios- E' preciso que 08 nistrQ~f.amda dt\ época c:ta Mona.rchta • 

. , , pr~sUlentes das commissões: combinem entre 
·. 4Sf~~' fu,si?_• . · . · · (·) Este discur~o nio foi revisto t~elo ora<lol"• 
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Não sei si o digno Deputado pelo:Estado .os p$triotas, no qual .pôde, travar_ o carro · 
de Minas Get•aes terá enca.r~o a. questão e zela.r os interesses da. fa~nda. Qu~m n~o 
ainda desse ponto de. -vista singular, pa.ra. o tem ra.zio é, portanto, o -talentoso tolheti-
q ual se transportou o ta.le11toso folhetinista. nista. da Notiçia. ·· _ .· · . . _ 
da .·Noticia ; refiro-me á . singularidade que Entretanto, noto que na Noticia_ de _-hQn~ 
e3tâ .em haver sido a -dispensa de direitos tem. o inteUigente Deputado pelo Es.tado-.de 
requerida, digo mal, solicitada. pelo }finistro -Pernambuco volta á questão, e faz .ver qne a 
Plenipotenciario-da Allem~ha.; :em -vez de defe.sa. .otBcial publicada-não s"i onde, por
requerida pelo interessado·, pelo particular que não.n'a li, tenho noticia. .. della. p~lo jo].'• 
que esta v a em causa.. .. _ . _ nal A .Noticia -~om relação ao Sr ~ -Ministro· -

Não sei como foi liquidado este ponto, da. Fàzenda., é baseada em - uma~ :ql)antas 
conio é qt1e se foi encai_1ar nás disposições a.llegações muito diversas daquellas que fo·: _ 
preliminares dàs tárifas ou nas disposições ram trazidas á tribuna pelo illustre D~pu;. 

. identicas da Consolidação de Leis-das Alfan- tado por Minas Geraes, isto é, procura,· aro- . 
tlega.s e Mesas de Rendas essa attribuiçio de- par~r em disposições que - ~ntendem· com,_ 
ferida ao Ministro Plenip()tenciar1o, de se favores ao Lloyd Brazileiro e a outras: êlll- · 
substituir ao particular que, no · caso, ca.re- barcações, confun<lindo o caso com a; especie 
·eia de uma. dispensa de direitos. de navegação do costeagem, a navegàção 

O S .,._ de cabotagetn. _ . . . ·. · -
·a. !vlRDEIROS E- ALBUQUERQUE~ Seria Dando • noticia dessa. defes_a, o talepWs_o -

m~smo de interesse saber :si este requeri- Deputado por Pernambuco diz t,ex~ual,~e~~3 ment9 do representante da Allemanhá. foi «Faça. o. sr. tachygrapho 0 obsequ1o de 
··encaminhado pelo Ministerio do Exterior, · aspar 0 texto que vou lerpara. que. · não ·p· à• 
.como devia ser. · · · reça que não , é meu aquillo que é do illustra-

0 Sa. BARBOSA. LIMA.- E:<a.ctamente; era 
um __ ponto que ·eu quizera. ver oscla1•ecido:_ si 
houve, solicitação do· Minist1•o do Exterior, 
do Sr. Barão do Rio Branco, ou ~i o Sr. Mi· 
nistro ~a A~lemanha se db•igiu diracta.mento 
ao Mimatro da Fazenda. t · · 

0 SR. WENCBSLAU BRAZ - 0 Sr. Ministro 
da Allemanha transmittlu o pedido feito pelo 
interessa.do ao Ministro do ~zterior, e, este 
em aviso, o rametteu ao Mlnlltro dn. Fa-
.zendn.. · 

O Sa. BARBOSA LIMA - Em· aviso, nio é 
. assim · -~ Bemaventurados os estl'angeiros, 
·que . podem ver asaim encaminhados, _com 
·tama.nha talicidade, os aeua l'Bquerimentos, 
ao envoz do que se dd. oom 01 naolonn.es ! ••• 

do folhetinista. e não se dê a. confusão que se-
den ha. dias ·com relação ao discurso do nobre 
Deputado pelo Ceará o Sr. T~oma.z Accioly.» 

«0 Ministro fez __ replicar, all~ga.n~o que 
era. jurisprudencia. consta.nt~ do, Thesouro e 
citou , um decreto que :fôrà.. publicado · ~o 
Díario Otficial. » . . , · . 

Diz o talentoso Deputado por Perna.mbttcô, 
em seguida. a esta. recapitulação ou resumo 
do que o Ministro fez public·a.l' em sua de
fesa, fazendo notar que elle citâra. . um de- · 
ereto que fôra. publicado no · Diario · · Offlcial~ 
Observa. indignado, porque a expressão pa
rece que é de quem está indignado, não digo· . 
que e1le estivesse e1fectivamente indignado, 
o meu . digno collega. é realmente _ muito 
tleugmatico, para não so indignal' com· essas 
co usas; mas em todo caso a linguagem · fa.z 
crer isto. . 

c Mentira 1 Mentirissima! ••• ~,eu até gosté1 
O SR. BARBOSA LIMA - Perfeitamente, os do suporln.tivo ••• cNem o· Thesouro tem tal 

navios brazileiros tambem podem arribar 1 ••• jurisprudencia.. . -

O.Sa. WENOEILAU BRAZ ~Tratava-se de 
•um navio arribado a este porto ••• / . 

o S&. WENCESLAU BRAZ ...:... Não se tratava O Sr. Bulhões tem negado correctamente 
de um na._vio que se des_tina.s3e ao __ porto ·do varias outras isenções a ·companhias.,. . 

Sr. Bulhões tem negado varias outras_ 
Rio de Jan_eiro ou a · qualquer outro porto isenções!. . • · . _. __ 
do Brazil, ia para o Chile. . . Necessariamen~e! porque não foi obje~to_ 

o·sa. BA,RBOSA. · LI:M:A _.::.- -Não cónheço da de consulta do Mm1stro .do Exterior,_ preJu
questão de meritis; a minha ·questão é ·a. da. dicâ.do por um subdito de · Sua Magestade ,._ 
•intervenção do .sr. Ministro do Extej_•ior. a.llemã. . . . . - . 
(Tr_ocam-se apartes.) . «O Sr. Bulhões tem negado . -varias. ou~J,'as . 

Estou muito contente, Sr. Presidente, por isenções. Li o decreto do .Mmistro; n~o _fa.z-
v~rque quem não · tem. razão é ó · illustre citar nem o numero nem a data. E' . pura. 
Sr. Deputado por Pernambuco. · phanta.sin.. Ma.s essa phantasià. •• d ~ ainda._ .'é o' · 

VeJo qüe o Sr. Ministro da ··Fazenda con- Sr. Medeiros , e Albuquerque qu()m falia. · 
tinúa. imperterrito e galhardo no posto appa- fl •• • quo -póde ser uma distracc§.q . ~ID qu~l~. 
rentemente . antipathico, ma.s Jncontet~-- quer conversa é uma allegaçio pouco 4Ugna, 
~elmentemuito de louvar por_ parte de todos quando em defesa de um acto otBci&l. 
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> Por ~que ?-Porque é uma. mentira; porque. i Deantedessasa;cousações, quero- ter (>,pra-
. defe~der umacto ofllcialê>muito feio, creio· •zer de ouvir a defesa~ feita por quem de·'" 
eu;· pois .. essas. ··noções. ··estão tão baralhadas direito, do honrado · Sr. ·· Ministro, acoimado· 
que _a.'idéa de bello e de feio ,não saLde que :de falsificador em um caso, de- ignorante em· 
.l~do,está. . · · ·· . (outro, .de obstinado em um terceiro~ e, em . 
. · •. « ;E~ · -ve1•gonhoso-que uma- alta• autoridade :geral; · de apathico, de incapaz, para . me .con
;d{)Sça a falsidades desse ge!lero. » . · ·· · :solar, -verificando que realmente o homem. é 

'Não pude ouvir o meu distincto collega 'o que se chama um homeD) de gov:erno, 
Deputado. por Minas Geraes para saber si como se -faz mister. . · · 
S. Ex-. teria. tomadona consideração que in· , · O Sr. leader terá até -que me agrad~_eer · 
co11testavelmente merecen;1-essas acerbas pa- 'esse. serviço que estou prestando ••• 
~~vra.s: do- ill11stre Deputado por Pernam- ' · 0 SR •. WENCEs~A'Q. BRAz..,....,A defesa já foi 

-bu.co ·t~'t . 1 ·n t D · ta · M' «Não menos vergon.hoso é· o caso relativo á ~ .~1 a.. pe ~u us re e:pJI a o. J)or 1nas • 
. qu~stão do sal.)) _ . · _ . _ . j O SR. BARBOSA LIMA-Maa::sobre-este caso~ · · 
.. > Ah! ·Aqpi é que elle :fica re~mento s~l~a- - ~ O. SR WENCESLAU BRAz:"""'Sobre. este caso .. 

~~;~a;do_t (R1so.) E' a segunda vez que ouço néste· : · · •· · . · · · _ . 
· recinto ou fóra. delle·, em todo o caso dito por : O SR. BARBOSA LIMA-Sobre. o caso do sal, -· 
.Deputados, que o Sr. Bulhões é de umaigno- ;sobre, a falsifica((ão -~ Tambem n~o ho~ve · 

_·rancia · s.upina,ou que-é um ignorante jubilado •. ,fal$ificação, ~ 
ou . outra expreltsão : matriculad~, ou- q,uai:. 1 · 0 SR·, WE:NCESLAU BR.Az_,.Já; foi dito. 0 que 

-quer outra... _ )ha. . · · · 

. . . UM SR. DEPUTADQ-.Nem. uma. cousa nem. ; o SR. BARBOSA LIMA_:....Então, o meu hon~- -
o:utra. irado amigo Sr. Deputado Medeiros e Albu• -· 

OSR. BARBOSA LIMA- Não estou fazendo :querque é que fica convencido · de que está. · 
>minhas essas palavras·: estou trazendo-as ;em erro; então, os amigos desta festa nunca 

aqui_ pa1•a o recint() à.ftm de me proporcionar podem ficar ma'l; e · eu me: rejubilo· por ver · 
a. inimiilesmo·;o pr.a,zer de ouvir a. defesa do ·que meu honrado collega. se convenceu ·de· 
:iriiparterrlto Ministro, que resiste com ta· que estava. praticandQ \liDa clamorosa i,p
m!l!nha p(3rtinacia e crêa. em torno de si uma justiça. contra. o benemerito, goyano, que nao · 
atmospher~ do tamanha impopula1•ida.de. :roi si~uer cri~icado, n;1esmo pelos . seus ad .. · 
- Qriero ter a satisfa.qã.o de ouvil• essa.. det'e· ·versat'lOS aqu~ nesta. Casa,. cheft,ados pelo.· 
sa., porque·g_osto mesmo dos governo$ que se· ,Sr. Hermenegll~o de Moraes. . • .. 
tornam impopulares: em regra, são . homens . ~e facto, S. ~~.,estando ahás e~ oppo 
de .pulso em ma.teria. de a.dministra.Qã.o e de BlQao ao Sr. M1mstro da Fazenda, nao achou 
g. overno' ,que os seus actos fossem destes que roere-

. ·' . . cessem censuras. 
Nã.o me cabe a. m1m, a.bs~luta.mente, tom~t· · : Agora, vel•ifl.co que 0 unico que censurava 

a defesa: 1•eservo para ~n1m sOmente o qUl• converteu-se a boa doutrina. e- .forma n~s .. 
J1hão de me regalar ouvmdo essa defesa,_ ou hostes de Agramante. 
e~tio de la.~~ntar que ftquo sem. ella. . um Bem haja.! Parabens á. maioria. Tenho·. 

; distinc~o .auxiliar do Sr. Pres~dente ~a Repu~ .concluido. . . 
. blica., o qual, por sua; vez, é · 1mposs1vel que 
.não tenha•.acompanhado tudo isto, de 1llOdo O · Sr'. 'Medeiros e /tlbuqaer
·:'que; de duas uma: ou dâ razão . ao Ministra que _ Peço a palavra pàra. uma. explica'-

· . · .~,<:ne~te ;caso; ·_ fic;lo :en_yolvido.- na. mesma. con- ção .pessoal .. 
:.-'denüü.çã;o; ón,não. dá razão .- ao Ministro, mas 
: ªei:xa .. _que este continue, resista a, todas essas o Sr-·.. Presiden-te _ Está finda. . 

'.t:pond~rações e fica em at~itnde .de apathia. . a hora ·do expediente. Antes de passar á. 
Jliuito.'.àoridemnavel,,, J?Orque per.mitte que ~ se ordem do dia, dou a palavra para uma ex

, m~~~D;Jla_ • com<? M1mstro um ~amem q~e. plioação pessoal ao sr~ Medeiros· e Albu
pratlC~.atA fals1da.des. em ma.ter1a. de adm1~ querque 

· ni-tr-~çã.opubli~, maximé entendendo .com.a,. !::: ·· · 
di1J1in_uiçã;o.:da; receita, c.om~a. def.ra.udaQão da o sr. Medeiros e Albuqu·er• . 
rend~'-P_ublic~,- etc· , etc~ que· (pt.Wa uma ea~plicaçao pessoa~)'-Ber4. ex-
···. ~ín:.egpida., . e~~~a ~~,oq,:ui o me.u dlstiocto tremamente brev~·.Já teveoccasião ~e dizer e 
~~lg() :e~ _um~:.Jiça.o 'IJluito . provettosa, · .alidls a.gora.,dea.nte da. 1nterpellaoio . nomma.l que 
e~etil~ntjüiissitil~i . a '}esp6itO '4o q~e seja um _lhe ê'feita, mais· uma. vez·repete que não se 

,)~~;· .elll.: ·qhimica.., :. ensjh~rido ao·· Sr• Ministro ·jal~obriga.doa respond:er·sempre na• Cama.'-
:que quárido, se diZ· sá.l; em ehímicar, não se diz 'ra. pelo· que tiver·dito na imprensa, nip··por•· 
sar de co,;inha~ 'que deixe de ter como Deputado as mesmas··. 
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opiniões que sustenta. como jornalista, mas dino Loreto,_ Nelson de Vasconcellos, Bulhões 
porque teria da tomar uma verdadeira a.s- Marcial, Oscar Godoy, . Sá Freira, Erico , 
signa~ura. de tribuna, occupando-a diatia- Coelho, . Fidelis Alves, Julio dos Santos~ 
mente. · · Carlos Teixeira Brandão; , Francisco, Veiga, 

:Nes~as condiçõe3, o orador se reserva para Estevam Lobo, Ribeiro Junqueira, . -Anthero 
replicar ào illustre Deput1xdo mineiro o Sr. Botelho, João Luiz Alves, Lamounier G9do
Ca1Qgeras no jornal onde habitualmente fredo, - Sabino Barroso, Gar:valho Britto, 
escr_eve. No momento, não o poderia, aliás, G&.leão Carvalha.l, Arnolpho Azevedo, Yalois 
fazer~ porque ·não teve occasião de ouvir· a. de Castro, Hermenegildo de Moraes,}oaquim 
defesa. Guarda-se para depois que a tiver . Teixeira Brandão, Bernardo· Antonio, Costa 
lido. Duvida, entretanto, que ella possa ter Netto, Benedicto de Souza, Elyseu·Guilherni.e, 
sido completa. ·- Rivadavia. Correia, Victorino. Monteiro,. Do-

Quanto á accusação feita pelo ~ Sr. Barbosa mingos Mascarenhas, Vespa.sia.no . de Albri-
-_Lima aos queata.cà.m um-ministro em espe- querque, Diogo Fortuna e Homem d9·Car• . 
cia.l e continuam a sustentar e def<mder o valho. 
Presidente da Republica e os outros minis- Deixam de comparecer· com causa. :parti
tros, é uma c~nsura. que ·. resvala por cima cip. ada os srs. Paula Gu.i. marães, Oliveira. 
do Qrador, sem a.ttingil-o. E isto pó r uma. d E · t' d N 
razão muito simples. O orador é confessa- Figueira o, neas Mar ms, Raymun o ery, 
damente um adepto ao regimen pàrlamen- Arthur Lemos; Rogerio de Miranda, · An~ 
ta.r. Nã.9 só desa.pprova, como nã.o compre- tonio Bastos, Guedelha -Mourão, Thomaz · 
hende 0 systemâ. presidencial • . Saba que ·cavalcanti, Pereira Reis, Paula. e Silva;José 

Marcellino, Arthur Orlando, Angelo -Neto, 
neste, em theoria, só o Presidente é respon- Epaminondas Gracindo, Felisbello _ Freire, 
savel. Mas na pratica isso é uma simples e Leovigildo Filgueiras, Vergne ·de Abreu., 
absurda ficção constitucional. Pinto Dantas, Tolentino dos Santos, Mar-

Como não . se julga. obrigado a. fingir que colino Moura, Belisario de Souza, Silva 
acredita em ficções que repugnam ao bom Castro, Bezamat, João Luiz, Gastão da 
s:mso, vae procurar os responsa.veis, não Cunha., Penido Filho, Francisco Bernardino, 
onde a theo1•ia quer que elles estejam, mas Antonio z;l.cai'ias,Manoel Fulgencio, Olyntho 
onde os factos provam que elies estão real- Ribeiro,Lindolpho caetano,Rodolpho Paixão, 
m~~~;aidade 'é, aliás,' tão forte q~a mesmo Padua Rezende, Jesuino Oardoso, Francisco 
0 seu d. iDi:J.o collega, que se balte pela pu.reza. Romeiro. Fernando Prestes, Eloy Cha.ves, 

~ Alvaro de Carvalho, Azevedo Marques, 
das theorias constitucionaes vigentes; elo- Aquino Ribeiro, Candido do Abreu, Luiz · 
giava, ha dias, o Sr. Leopoldo de Bulhões, Gualberto, Angelo Pinheiro, Ja.mes Darcy, 
comparando-o a um motorneiro que obriga c.assia.no d.o Nascimento e campos Cartier. 
o carro do Governo a. ir a meia trava. 
S. Ex:. achava, portanto, que o . Ministl'o da E sem causa. os Srs. José Eusebio, Ray
Fazenda é quem cohibe os excessos do Pre- mundo Arthur, Bezerril . Fontenelle, João 
sidente e dos outros ministros, que tcem ten· Lopes, Pe1•eira de Lyra, Raymundo de Mi
dencia a fazer precipitar o mesmo ca.rro. randa, Tosta, Americode Albuquet•que, Jos6 

Logo, tambem S •. Ex:. mo~trou que, ou Bonifacio, Astolpho Dutra, David C.amp1sta., 
para. o elo~ío, ou para a censura não é pos- Adalberto Ferraz, Bernardas de Faria, Hen
sivel fallar do referido Sr~ Bulhões sem con- rique Salles, Carlos Ottoni, Camillo Soares 
trapol-o, ao resto dos membros do Governo. Filho, . Nogueira, Camillo Pratas, Bernardo 

- O contraste é inega.vel~ de Campos, Rebouças de Carvalho,· Costa l "'E. r. a.m s .. ó essas . as· bre.:ves explicações pes· Junior, José Lobo, Amaral Cesar, Paulino 
~~que o orador quer~a dar. Carlos, Francisco Malta., Juvenal Miller e 

Alfredo Varela. Comparecem mais os Srs.: SáPeix:oto, Ho-
·sanna·h de Oliveira, Carlos deN()yaes, Cunha i ORDEM-o. o.· .. · DIA 
Machado, Christino Cruz, Dias Vif}ira, Vir· _c 

gilio Brigido, Francisco Sá, Frederiéo Borges, 0 sr:'-Preslden. te -.:.. A lista. dá. 
Eduardo Studart, Altierto Maranhão~ Trin- · -

· dade, Abdon M:i_Ianez, Teixeira de Sá, Affonso porta accusa a presença de 117 Srs. Depu~ ., 
costa, CelSo de Souza, Medeiros e Albu- tàdos. Peço a VV. EEx:. que occupeiil: os seus 
querq.ue, João-Vieira, Esmeraldino Bandeira, logares. 
More1ra Alves, Estacio Coimbra, Pedro Per- Antes de annuncia.r· as votaç_ões, devo de· 
nambuco, · Arroxella.s Ga.lvio, Oliveira. Val· clarar á Camara que a Mesa, tendo ·ex.a.mi· 
la.di.o, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Sa· nado as emendas apresentadas a.o Orcam."nto .. / 
tyro. Pla.s, Augusto de Freitas, Rodrigues da. Receita, · cuja. 2• discussão se enoarroU'"c'D:a. .. · 
Lima, Bernardo Horta, Jo&e MoDjardtm, G&l· sessio de hontem, a,oceitoa e vae enviar~iá'O . , 

' • . . ' --··J·', 
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~?;~·-_':' ·,u . ' : ·· . •. . . '· .·- _. . -•. - : 

~=~'ieAAudo . 'd:L eommissão de. O:·~merito. as. ~- publicas . criem ou extiriO'~m empre~ol ':Pti-
",:guirites• " . ·" ". ' . blieos~ aÓgmentíeiil:oÚ diÜ:iinuafu orden~doa; 

>.i[t~~~~~:.~apti•ta; ".- ~;~f.~";1;-:"=:a~;::a~: .. m:::~ 
· •-:Fieâm:·ósta.belecidas;as:taxa.s sobre· lupulo qualquer, disposiçã.o .dc caracter permanente; 

,--c . · · · ,--a ··- ff b · · - d - · · ainda Iil:esmosob á.Jói'ma. _de ·autorisaÇão.,. 

fc~~~E~Ef.oo..::.~rv,e:· que a ~m~~t.t~J~'"sliÃ'bd~~ãpBap~Ú~romJ:~ 
,_ ·:: -sâ:J)stitua.-se por ·-- 8ste:~Dita. ·$obre 0 sal de Crúvello . Cavalcanti~ _ dos Srs. -- Alberto Mat-a· 

·_:_-.• ·_-_ ._ -.·~_u __ - ~_·a_1_~_'~_iu ____ · _.~fg_:Jf:e_ e ___ :t ___ enc_ia, ma __ ntid~ ·_·_a. __ -__ disposiçã~ ~!~aeeE~~~r~:.so.üza e a · do · Sr. • F1•ancisco 
-. · · ·-· · - E _com~ ~onsequencia desta. _.decisão da: 

./]-tt7~X~;~~i:t!Y:ro~~~!~~~~~~~e ~ · -_ .. . ~:mh,~ 'El! -- · 1i~~~~~~~c~~fJ:"!iadi~;t!~~ 
: . -t··Art~ . Nenhuma. ise11C;ã.o de direitos adua- constan_te do a.rt. 1°, n. : 47,-do projecto de 
:: :~:n.mtoà': ser.á ,eoncooida. . durante o· .exercício Orçámentó da. Receit~. · ·_. __ _ _____ • _ __ _ ___ _ 
. -. :de' l_9~~sem que. a lista minuciosa de . todos vae•se proceder ' á ' votaQão " das_ ·_ ma terias ,· 

o.~ ge.lieros :importados, ·com . a quantidade, encerradas ; peço · aos __ Srs. Deputados ,_ que 
. qualidade~ proveniencia e destino, tenha sido ocmipem -suas cadeiras afim :de se verificar si 
" .. prévi;un~n:&e publicada noiDiario Officia,~. ha numero no reciiito. · · · · · · 
Essa.,•:JlU;blicação,. __ •sa.lvQ :para · o •'~~ter~~l ;ini.,. Con§qltada á Camara sopre· si julga objecto . 
portaA:lo~,pelo~ l'epresentant~ do -corpo dtp~o~ 4~ deliberação . o projecto otrerecído pelo · SI'. 
matic()eCoJ)Sular, .sertfeita á custàdos . q~e. Eduardo Ra.mos, -reconhece-se a presença -de 
bénéftciã.rem-da isenção.• - , i · -· 1~2. Srs ~ J?eínitádos. · · ·· ·· 

Do.sr. ·Teixeira de .Sá: :. . o sr. P:a·e.sidente -Não ha. nu- __ 
ê~;ttn:~~ile~fg()l' o,!iisposto,noart.lOda mero.· · .. ·· . - - . 

·· leiní] .l-44; de 30_ de d_ ~zembro. de. 1903.) va.e•se proceder á .cbaDla.da._ . . . . 
. Procederido..;se ·á . ch~ma.da, veriftcct-se .te- , 

. -. < Dci, Sr.;.Neiva~e . outros-. _._ rem-se ausentado os Srs; Sá.Péixoto, Virgílio 
·dmposto sobre dividendos: Brigido, -----• Fonseca. e Silva, Abdon Mila.nez, . 

: ·· A() a.rt.lo, n •: 34~ ~cc~e~_centem_-a.a dew.is Esmeraldino Bandeira, Eduardo ·Ramos, ·He-
- ~"" da. pal&yra~~nqnyma*~ -~guintes: rooia deSI1,:Irineu .Ma.chado,>Bulhõea Màr~ 
. : s~dE' no Districto Federal.•' , · c~&l,' Doiningu~s de Cast~, .Bernardo An· 

Í)o _sí{Medei~oso Albuq\lerque: tonio, · ca.r~~ -Cavalcanti, Carya.lbo Chaves e 
cAccreseente-se·onde conviér: - Germano H.asslocher • 

. Art-. : D.ura.nte a - vigencia. desta. -lei, a o ·s_ .. r _ . _P.relll __ ldent_e -ltesp.onderam isenção de impostos aduaneh•os· de · que 
:gosam os,bensdos Estadós_e·ao-Distl•icto Fe .. á cham'ada 110 Srs. Dep.utados. . _ 
deral,nós .terniós do •art·. 10 da ConstituiÇão Va.e se pro~eguir nas votâçõ~s· . _- · 
F~~ral, só ·a:hrange ~ o material --que ~los Peço ~os S1•s. Deputados que se conservem 

'·.1·especti'vos governos for .: importãdo aire- _em seus Jogares ; há. o. numero esti·iet~
•-.cta.mente',e destinad.o a obras publiGas feitas mente necessario para. as votações.:. 
· por. ad.plinistr~o·• . _ · · Comparecem ainda. os Srs. Au1•elio j\mo~ 

-· ->no Sr/ Berrià.rdo·Hôrta: ~~~i~a::o~b~:u,M%~~d-~ay\~d;~ sd~~~a~~: 
« Elimine:.se: · . · bóia,. castroRebello, Ga.lvão Baptista. ~e· Lin-

" _. : 4:()' ~r~~ 'losc67 .. Prodtictod~arrendamento do_lpho Serra. · -_ · __ - - _ - - .. __ __ -' _ · ~ 
:J : ' @.~ .. ~r~ia.~ ~1llar<;llaª, 360:000$000.~_ · · - - - - -
'> -· Aççr~scente-se : S~o · Üdos o ·.jq1gados obje~tos da delibera- · 
~; ~:;: _.,:'·A~tart. ! 1°, na renda com applicação es· ção, QS ~eg_uintes - : 

{:' .:/~~~j~~itq. p~ra . ser ' distl~ibuii!o . _por. ·~qu~m 
,.. de' dii'ei.to: . · · : · --.. _ · .:·_-! /[ 
'·· - ··_ ... Prc>ducto··doarren(}ài.n'entodas.areias ama· 
,. ' re\la8~(hQQQ~OQO:.~, -___ _ _ · _ _ _ · 
.. <..: -~~~ -.:P~4~~t.P9.i~ni~ . : ~~r_ aeçeita.~ .. as -de.: 
· ·· r1p~1s, ;pq~9.u~ · a. .1st9 se-oppoe _ o_ Reg1men to 
7 7"§J0 do. art -•._ U~4, qg.e.dlZ: . 

\ .·:c Nio p;)deJ:'ã()"_ ·_ser :.-pr()postas nem •- ·--rece· 
f.r: .. _ -:b.id~S :1~J~-- tMesa.: - a;.~p.óa~çõa·~ -- ·QM-; eil).ep.~a.s . __ q~e 
:::_- ;:çrieQi,')'éto.rineiil ... ·óu~ ;-~itillga.ni ; :repartições 

·• PROJEC'Í'OS .· 

N. 208-1904 

Manda · gue se appligue.rn aos' i~~çursos . nas · 
· disposições do -_ Tratado de M,qdrjd, . d.e1.o. d~. 
·abril de 1.891, o p1·oces$_o_ capenauq._ad_e do . 
contrabando · ·- · 

Considerándo -que . o BL>ázil. aalleriq· •ao .-
·convenio --celebradó· em Màdeíd~ ~'â '1~~' -de 
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SJ!SSÃO .EM 30: ll.E SETEMBRO_- DE 1904 7lf __ 
--------~~------------~-~~~--~--------~------

--abril de 1891, e o ratificou om 3 de outübro a fra.ude .... admif.tll.;.os ao cons1lmo-inte1•no, 
-de (896, incorpore,nd~o, portanto, á. legis- mediinte o simples ca.ncellamento das ma.r-
,La<>,ão deste paiz,. nos termos da Constituição cas ou disticos fraudulentos, 'e -o consequen~e 
Federal;· · , __ pagamento _ das -taxas aduaneiras~ visto que 

C-o_ n_si_dera_ ndoq·_ u __ -e_ esse c_o_ -nv_en_io_ -~,-c >_nel_ uido_ uma. ta.l -pratica Tiolaria. _-- formalmente· as 
estipulações _ do Tratado; deixando illeso o 

entre _o Brazu;- a Hespanha, Fr~nc;a, Grã.· - importador falla.cioso, que conspira. contra 
Bretanha., -__ -- Guatemala, Portugal, · Suissa e os dictames de uma conven~ã.o solem11e; !lão 
Tunisia, -teve por· fim a · p1•otecção reciproca. se podendo considerar,na categoria dos meios 
da propriedade industrial entre as altas repressivos desse flagrante attentado, ~a. mer~ 
partes· cóntracta.ntes, yísá.ndo (a.rt. I) re· rá.zura da marca ou indicação falsa, com a. 
,primir . ca falsa indicação de p_roce~encia entrega posterior -do prod.ucto, assim bene .. 
de qualquer producto, sempre que, d1recta volamenteregenerad,o,a_ qu~m delle s~se.rviu 
ou indirectamente, fôr indicado um da.q uelles pará. · illudir 0 consumidor e prej~dicar a: in· 
Esta.dôso·u-um lo~l situado em algum del_les dustria do p.,1.iz cujl. procedenci~ . se inculcoD 
--como pliz ·ou como local de origem»; falsamente ; 

Consider3tnd~ que esse convenio expressa-: · . Considerando, em summa, que um sem e
-mente _ estipula, no intuito .de tiornar efficaz lhante ni~io . de inte~pretar - e cumprir ~o Tra.~ 
o object<> da pre3ervação internacional a tado de Madrid poderla acoro~~ar deucando 
g_ue se propõe: ·. · incolumes .. os seus _instrumentos. e_preser-

1) que os .productos incursos na sancção va.dos os intere~ses ligados âo commercio dO. 
prohibitiva sejam apprehendidos no acto da gene1r0 '. éolhido em transgressão da lei, e 
-importação, em cada. um dos Estados ; e, caso estab3leceria.· _ um typo de infracc;ão; sem 
a legislac;ã.o de um destes não admitta. essa precedente no domínio das leis ftscaes e re~ 
medida, ella serd substituída pela pressivas, desde que se sepa.:em os elementos 
. 2) P)'Oliibiçtfo da iniportação ; ·e por ultimo comp<;mentes da. fraud~, ~sto 2' d~ um ~~~o 

·si as respectivas leis não permit~il'em a. ap~ a.s et1queta.s, marcas e 10d1caçoes falsas, ao. 
Prehensa:o no interior ·esta se subsUtui1·d pela só mente para mandar ap.aga.l-a.s! e, de . outro 

__ · ·. _ · . _ . ' .. , __ . - . . . _ _ _- s lado, o produc~ ou art1go falsltlca.do, para 
3) acções e me,os que ale1 de ca.da. E~Jtado ·entregai-o intacto ao falsificador; 

assegurar, em semelhante caso, aos seus na- · - 'd d - . t - -
0 

d -u.:··tis· · . -· - - · . Cons1 era.n o que a 1n ervença o .~.,J..,, ._ • 
eiOnaes ' __ ·_- . . terio Publico, instituída ~elo· art. 2o do Tra-

Considerando, porém, que, no e~ pres-o tado de Ma.d1·id, «de conformidade com a le
das providencias cohibitivas, cumpre que os gislação de cada um dos .Estados contractfi.n: 
governos dos paizes contractant_es attendam tes» deve serattendida e praticada segundo o 

- rigorosamente, na execução a -que se obrl· conÓeito lato da legislação brasileira, que 
garam, á gradação e ord~m em que taes pro· comprehende entre os orgãos da.quelle Mi· 
videnoias se _ acham taxativamente expostas; nisterio não aómente os procuradores e pro· 
.não sendo, • portanto, licito invertel·as nem motores oftlciaes, adstriotos aos tribunaes de . 
adoptal-as ou dispeosal·as por livre arbi· justiça., mas todos os tuncciona.rios publicos 
trio ; de mQdo que sómente se dever4 Jan9ar. a quem incumbe nos seus respectivos depar
mão da. segunda, quando for legalm~nte un· tamentos :.velar pela. exeouçio da.lel e salva· 
pratica.vel a primeira e assim por deante ; guardar os·interessea na.clonaes, de ma.nelra 

Entretanto . . · · q'p,o essa clausula do tratado, longe de ex-
-. · - ' · _ cluir a acc;l.o .administrativa dos chefes e.a.u· 

Considerando q11e nada se oppoe, no Bra~ll, xilia.res do serviço aduaneil"o, os associa no _ 
·â apprehensao · de productos e mercador1as e]Dpanho commum de ~squizar e promover 
no aoto -de su~ 'impo;·taçao, isto é, na z~n~ a. repressão das infra.cQões ás leis e _·aos ti'~.~ . ; 
íi.sca.l; qua.n~o 111corra.~ - .em clau~ula pro~1~1- tados· .· . - · -
t1va de suaT~ltroduccao n~ste~a1z ; e, :m~t~o Ma$, . · . __ - - _ - ·. -
pelo contrario, essa. prov1denc1a. de .Poll~1a. Considerando a conveniencia de norm_al~~r 
a_~uaneira .. ~ . correo te . em __ ~o~sa. leg1slaçao, a. acção official em materí~ de tama~ha g~.,. 
como se ve no a~t. 445 e segumtes d~ Cou-- vidadé ·como é a Convença.o de Madr1d, , c.~a. 
solidação das Le1s da$ Alfandegas; observ~ncia seria. frustrada deante.:,da :m~ 

Considerando .9,ue, VOI'idcad~ ass}m·a lega.- C!rteza. dos processos adequa~os · ái su.a .execu: 
Hdade d_essâ. medida, bnporta appbcal:a, nos ça.o, tenho .a honra de propoi o segumte pro . 
termos expressos do Tratado· de Madr1d, aos jecto de lei: _ _ _ 
feu!3ros cuJ~ .tntl'Odu~ olle véda, quando O Congreao Nacional decreta: . 
1Dd1carem, . dwecta ou tncli1'8otamcnto, uma _ _ . _ . -. -d .. 
fa.liai pr'ocOOencia _ do pais de origem i -Dlo Art~ -1. • Appllcam-se aos 10cursos n!'s ~~-
sendo ~péJm\tUdo, em caso . algum;.... provada poslçoes do· 1ratado ele Madrid, de 1 dv abril 
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ANNAES DA "c.AM.ARÀ 

de 1891, o processo e a penalidade. do.contra.-
bando. .- · . · . 
.· ·.Art. 2.o< Revogam-se as . disposições em 
contrario. - _ .• -.. . . .. _ •-.- . . . .• 

credito extraordinario. de . 51$849: ouro, _e 
604:394$945, papel, para eft'ectuar o pagã
menta das dividas de exercicios findos con
stantes da relação seguinte: 

. -Rio,30:de setembro de _1904.-Eduardo Ra· 
mos ,-,-Gàrc"ia-Pires~ · Ouro Papel 

A'sCoznmissões•de Diplomacia e· Tratados e Mlnisterio da Fazenda 171 :78Q~92 
da: eonstituiçã~1 Legislação e· Jus-tiça. - - " . » Marinha -:- 157:78 988, 

» » Viação r. 140:89 307 
N, 209--1904 

Transfere pa,·a . o_ do~nlnio do ·. Ministerio dá 
· <Fazenda a doca do extinto Arsenal de Ma

. rinhà da Bah.ia e · autoriza o Poder Ed:
. ecuti-oo a abrir o credito de 300:000$ para 
restauração da mesma : _ 

O -Congresso Nacional decreta: 
Art. Lo Fica trans:ferida para o domínio 

do Millisterio da Fazenda a doca do extinct:> 
Arsénaí de Ma1•inha. da Bahia. · 
· Art. 2. o Fica o Poder Executivo autori
z_ado _ a ·abrir _o CJ.~edito de 300:000$ parare· 
stauraçãó da. _mesma, ·revogadas as disposh 
ções em contrario. · 

Sala das sessões, 30 de. setembro de Hl04. 
-Al-oes - Barbosa.-R. Saldanha.~Paranhos 
·Montenegro.-Prisco Paraizo~~Bulcão Vian· 
na ....... A. de F'reitas.-Vergne de Abreu.
N~i-oa.:--o-Satyro Dias.-Rodrigues Lima.
Domingos Guimarltes.- FeUa: Gaspar.-A' 
Commissão de Orçamento. . 

N~ 210~1904 

» » Guerra • 105:536,905 
» _ » Justiça.. - 26:956 983 
» do Exterior, 51$849 1:428 170 

revogadas as disposições em contra.rio • 

O Sr. Eut~ebio de Andrade 
(pela· ordem) requer e obtem dispensa de im
pressão da redaccão· :final do-projecto n. 185, 
de 1904, que acaba. de ser votado para.ser 
immediata.mente votada. 

Em seguida, é sem debate approvada a. 
seguinte · . · 

REDACQÃO 

N. 185 A -1904 

Redacçlto final do projecto n. 185, deste 
anno, que autoriza o Pres~dente da Re
publica a abrir . ao Ministerio da Fazenda 
o·. çredito · extraordinario de 51$849, _ouro, e 
604:394$945,papeJ, para effectuar o pa-. 
gamento das di-oidas de exercicios findos, 
relati'Uas aos 'Darios Ministerios 

Crea no Distrioto Fe'rlettal mais dous officios de O-Congresso Nacional resolve : 
tab·eniao de notas Artigo unico. _ Fica.·o Presidente da Repu-

O Congresso Nacional decreta.: . blica autorizado a abrir a.o Ministerio da 
Art. 1. 0 São areados no. Dist1•ioto Federal Fazenda o credito extraordina.rlo de 51$849, 

mais dous ofilclos de. tabellião de notas. ouro, e 604: 394$945, papel, para etfectua.r o 
Art. 2. o Revogam-se n.s disposiQões em pagamento das di vidas de exercicios findos 

contrario. constantes da. relação seguinte : " 
Sala, da.s sessões, SO de setembro de 1904.- · Ouro Papel 

Benrigui Borge4•-Mel&o· Mattos;-A' Com· 

m_ .. ---•. ~. s~-·ã.a. __ -on __ ---n.du_·_e· ___ n.-_~~s=:u __ ~----~-_ã:;in_L·_::_ ~:~~~- · _v_ :t_:_:~t- ~-·~~ Minis:erio d~ -~=;:: . i~~~~9ii-
proJecto-_n.: 185,. de 1.904, at1;t~r1za~do o Po- » » Gnerra.... 105:536 905 
der ExecutiVO'; a .abr1r - ao - :~~llm~ter1o da . Fa- JJ. » Justiça... _ 26:956 83 
zenda o credito extpaordmarlo. de 51$849, « do Exterior. 51$849 1 :428$170· 
ou,ro, e 604:394$945, papal, _ para e1fectuar -o . d _ d' . ... t . • · 
pagamento das .·_ di vidas de exercícios . findos revoga as .as Isposiçoe.s em con rar.1o. 
relativas aos varias ministerios(3• discussão). Sala das Commissões, 30 de setembro _ dê· 

:Em. seguida, é . posto a votos, approvado 1904'.'- Do_mingos Guimarães.-:- V. Masca-
em' 3a. discussão e enviado á; Commíssão- de renhas.-Walfredo Leal. 
Redacção .Q: seguinte· E' o projeoto enviado ao Senado. 

~ROJECTo· E' annun(}iada a _ votação· do projecto-
n. 193, de 1904, relativo â· emenda, do se~ 
nado ao projeeto n. 318 E, da 1903, que ftxa, N.l85-1904 

,,Q Congresso Nacional resolve:' os vencimentos do pessoal da. Mesa. . ~de 
.Artigounico. Fica o Poder ,Executivo au· Rendas de 1• classe ae S., Francisco, em· 

torizado a.· a.brir a.o. Ministerio da Fazenda. o San:ta Ca,tha.rina.-(discussão unica). 
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SESSÃO EM 3,0 .. DE SETEMBRO DE 1904 

E' approva.da a seguinte . emenda . . do Se- classificados pot• .esta _lei os actua.es auxilia~
·na.doa.o projecto n. 318 E, de 1903, da ca~ res do mesmo .auditor, na o1•dem de suas 
mara dos Deputados: antiguidades. Esses dous sub-audttor.es sub-

Accrescente-se ao art. }o : stituil'ã(}, na mesma ordem, não só o atidito1• 
1 tr.- g~ral, como tambem o consultor togado· do . 

pa ao de .escaler a 70$ men~ Conselho Naval,· nas suas faltas e impedi- · 
saes..... •• • • •.• •.• . • •.• • .• . • • • . 840$000• mantos., 

6 ~emeiros ~- 60$ me~saes c.ada . . E' considerada prejudicada a referida 
.. um •••• ._ ........... ····~·"· 4.320$000 emenda n. 2. . 

. E'· . o · _ projecto, enviado á Commissão de~ . São · successi va.mente postas . a votos e ap_
Reda.cção, ofilcia.ndo-se ao Senado 0 . oc- provadas as seguintes emendas: · 
corrido"" Sob n. 3, do Sr .. Mauricio de Abreu: . 

Pq_sto- a· Vú~OS, é appl~pvado em 2.& diS· «AO art. 3°-Seja.~ el~mina.das as palavras 
cus_sao o segwnte ar~igo unico do. -a c9meçar pelo prlmell'o ... » . 

PROJECTO 

N. 191- 1904' 

O Congt>esso Nacional resolve. : 
_.Artigo unico. Fica ·o Poder. Executivo 

autorjzado a abrir ao Ministerio da. Indus
tria, Viação a Obras .Publicas o credito ex~ 
traordinario de 72:853$600 para pagar á 
Ama-!on Ste~m Na1>igation Oompany a sub· 
vençao relatxva aos mezes de novembro e 
dezembro de 1903, de accordo com o con
tracto celebrado em 22 de outubro de 1902 · 
revogadas as disposições em contrario. ' 

E' annunciada a votação do ' projecto 
n. 65 B, deste a.nno, substitutivo ao de 
. n. 1.83, de 1903, q1;1e organiza o quadro doa 
a'!ld~tores. do exercito, declaração dos seus 
d1re1toa e deveres, tornando· OS extensivos ao 
auditor da· marinha,. e dando. outras provi
~~ncias- (36 discussão). 

Sob n. 4, do, Sr. -Mauricio de Abreu: 
«Ao art. 6°, paragrapho unieo, in fine.Em 

v:ez de auditores, díga-se-:-sub-auditores. · 
Sob n. 5° do Sr. Maut•icio de Abreu. 
«Na -tabella de vencimentos, em vez·de 

--projecto n. 65 B, de 1904-diga-se~ desta -
lei.» . · 

Po$ta· a votos, é rejeitada a emenda sob 
n. 6·. · 

·Posta a votos, é approvada a seguinte· 
emenda sob n. 7 do Sr. Felix Gaspar: 

«Supprima-se o art. 9°- por estar em 
desaccordo com a. lei de 1893, que organizou 
o Supremo Tribnnal Militar.» . 

Posta a votos, é' rejeitada·· a emenda. sob 
n. 8 . 

E' ann.uncia.da. . a votaQão da seguinte· 
emenda, sob n. 9, dos Sl's. Neiva e Bricio· 
Filho: 
cAccre~cente.se onde convier. 
A' ta.bella. de vencimentos : 

O Sr. Presidente- Na. fórma do Onde se diz : sub-auditor de marinha e 
Regimento, vou proceder á votação das do exercito- ordenado 4:000$~ g1•atiO.cação, 
emendas om 1° Ioga.1•. ·2:000$, diga-se : sub-auditor de marinha. e 

Em seguidJ. é posta. a votos e approvada. a do exercito-ol'denado, 5:200$-gratHicaçã.o, 
seguinte emenda. sob n. 1, do Sr. Mauricio 2:600$00,:. 
de Abreu: :' 

c Ao art. 1.0 l~edija-se assim: Os a.ctuaes O Sr. Presidente- Attençio •. 
auditores de guerra e auxiliares dos audito· Esta emonda. teve parecer da. Commissão do 
resdo estado maior do exercito, do 4° e do Ot•Q(!.mento, a qual propoz a. seguinte modlft-
6" districtos militares, passarão a constituir, :cação : 
etc., etc. (o mais como estã). «Onde se diz-sub-aucli.tor· de m1.rinha. e do 

E' . -annunciada a votaQão da seguinte · . 0$ · tlft - _ 
emenda, sob n. 2, do Sr. Mauricio de Abreu: e~er~tto :- orde_nado 4.00 , gra ca.ça.o 

«·Ao art. 2~ 0 Depois da.s palavras:- auxi- [2·000$,, dJg.a-se · . . . . . - · 
lia.res de- · auditor:..,...a.ccrescentem~se estas: do. . Sub-,\Uditor de ma:mh~ e- do exerCito. 
exercito e da marinha-ficando -as que se se- .3:800$. ord~nado; gratificacao; 2:400$000.~ 
guem.)i · · · ' E~ seguida. é p:~sta a. votos e approvada, a 
· · ·referida, emenda sob n. 9.. ._ ._ 
o Sr-. Presidente-A esta emenda: . E~ lgualmente ~pRrovada a seguint~ niodi~ 

a;Commissã.oapresentou,um substitutivo que; .. :ticaçao da Comm1ssao de Orçame~to . 
de.ve preceder na votação. cOnde se diz-sub-auditar de ma.rinha.~e do 

Em seguida. é approvado o .seguintesubsti-· exercito- ordenado 4-:000$~ gratffica.ção-. 
tutivo.da. ·Commissão á. emenda n. 2: ·2:000$, diga-se: · 
. ·,«O auditor geral da. marinha aer4 auxi·· Sub·auditor de marinha e do oxercito----:- · 
liado por dous: sub•aud.itores, Acando assim. 4:800$, ordenado; gratificação, 2:400$0 }(),. '> 

Vol. V 
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'7:1.4 'ANNAES DA CAMARA 

A~siiri. emendado,·é;approva.do em 3• dis- O Sr. IVelvá (pela o~dem)-:-$1'. Pre"'! 
eussão o projecto, que é enviado á Commissão sidonte,· tenho sómente a responder que;. na . 
Jle ~edacçã.o. . . .. · · · . . · qualidade de presidente da. Commissão· de 

E' anmlDciada.a votacão doprojecto n.l45~ Fazenda e na ausencia de todos os membros 
de 19047pêl•mittindo aós funccionarios civis fe·. das Commissões de Oroamento e de Fazenda, 

-deraes.actívosou inactivosconsignaréiU men• que foram unanimos om acceitàr esse pr<r 
salmente a sociedade anonyma «Coopera.tiva.· jecto, tomei a. palavra. hontem,proferindo ur;n ~ 
-Civil dos· Funcciõnarios Publicos Federaes». discurso que está publicado no Diario do Oon
até,dous terços dos seus ordenados para pa-, gresso de hoje, e estou certo·-de que os que 
gamento de fo1•necimentos. que lhos tenham o leram hão·de ter visto, pelos a1•gumentos 
sido feitos pela mósma sociedade·, e dando a.presentados,que o projecto nada tem de:pr(J:
outras providencias; ºom. pat•eceres das Com- judicial~ porquanto ê completament~. fa9ul'l" 
missões de . Fazenda e Indus·tria. e de Orça- htivo; é completamente diverso do .qu~ foi 
mento (2• discussão) ; rejeitado, .e não se 'pode tratar de caduci:-

. ·) dade; não, .ê facultativo, repito-o, sob a 
O Sr. Ely 11eu Guilherme (* responsabilidade de minha palav1·a • 

. ·(para encaminhar a ..,otação)- Sr. P1•esi- . 0 Srt. ELIZEU GUILHERME-Nós não pode· 
. dente, não reproduzirei os argumentos que mos dar favor~s a quem não ·nos pediu. 

na. 2a discussão api•esentei ·contra. o projecto 
.quo se vae votar, porque tal seria descabido O Sa~ NEIVA-O:projecto foi estuda.do pela 
neste momento. · .· · Commissão de Fazenda, que deu parecer,, e.· 

Esses àrgumentos, entretanto, eram ca.- pela do Orçamento, que teve como relator o 
baes, bastando dizer que trata-se de fazer presidente, o Sr. ,Veiga; -que avocou .a si 
uma concessão a sociedade que incorreu em este projecto para ostudal-o e dar o parecer ·· 
.caducidade, .como plenamente demonstrei. que, como já disse, foi nemine · dicrepanti 

acceito. · · · 
Agora, quero simpiesmente communicar·â 

Casa qu·e o Governo, ouvido a respeito deste 
projecto, sobre essa. concessão, .. respondeu á 
Ca.mara que a. julgava inconveniente. 

Existe, entre os papeis que foram pre
.sentes á Commissão, . um ofilcio doSr,. Mi
nistl•o da Fazenda, informando achar incon
veniente a· concessão pedida pela empreza. 

Essa. informaoão ~ t1·anchant. · · 

·nema.is, Sr. Presidente, si ha. cooperativa 
militar·, . eu não • comprehendo porque não. 
possa haver civil; não sei porque fazermos 
concessões a uns e não a outl'os.. ... . · 

Quanto 'á. objecção que se. apontou das . 
procuraoões, nós sabemos perfeitamente que .. 
os empregados publicas · teem o direito de 
pa.ssal-as · a.té de todo . seu ordenado, e ,.eu. 
mesmo .as tenho passado. 

O Sa. CauvELLO CAVALCANTI- De quando Esta ê quo é a. verdade; a.. Camara faça.o 
.. ê essa informação~ . que entender •. Vim a este debate pelas 

· . l'azões que já. externei : os argumentos pro· 
O Sa. ELYs•u GuiLIIER)IE- Ella se acha. duzidos contra, penso que a. camara os jul

entre os pa.peis q.ug fora.r;n prese~tes_ a .çom- ga.rd. sufftcientemente combatidos ante os 
missão; o Sr. Mtnistrg d1z que:. « nao Julga que lhes contrapuz.· ( Apoiados· muito bem.) 

·conveniente a concessao requer1da ». ' 
. . - Em seguida é posto a votos e approvado· 

Alem ~1sso, uma. das mfarmaçõell$ do The· em 2• discussão 0 seguinte art. 1o do · · 
.sooro d1z que, no caso • de se fazer a con- · · · 
cessão, o desconto nunca. excedera um PROJECTO 

N. 145 ~ 1904 
terço dos vencimentos ; entl·etanto, pelo 
irojecto os empregados ftcam sujeitos ao 

. esconto de dous terços de··seus ·vencimentos, 0 Congressso Na. cional resolve: 
· impossibilitando-se ·assim o · Governo de 

··lançar mão desses · funcciona.rios · quando Art .. Lo E' permittido aos funccionarios 
··tenha. necessidade delles e~. o11tra qua.lquer civis federaes, activos ·ou inactivos, consi-
Iocà~idade do paiz. · · · · · · góarem mensalmente a sociedade ·anonyma 

S.ro."Presidente, este projectó ·attende sim- ~g~~:~~:; ~f;~o~st:r"~~cÂ~~~~~: 0~~~~:, 
.. :Pl~~en~~. a inter~sses · particulares e a ,Ca.- dos para pa.ga.manto de fornecimento que lhes 
.mara. . 4os . Deputados não .• foi' . feita para tenha sido feito pela mesma sociedade , rios 
. .a.ttender ·a interesses -particulares. · ·· · · · termos dos ns. 2 e 3 da. clausula ~a das bases 

Por isso ente~do qQe não .s.e deve approvar que acompanharam 0 ·'decreto n. ,4~465, de 12-
:~:!:~~hante projecto. ( jJ-fuit~, be'i~; muito de junho de l902. · · · 

§ I. o O instrumento do. consignação será 

(·)Este diecut·s.J n.iio foi l'e,·hto' p(llo 4H'ader. 
aéceito nas repartioões federa.es desta.·· Capi· · 
tal e a. verbado na respectiva folha de paga~ : 
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ment~ <lo consignante, · devendo continuar na. O lia•. ·P.J.•e&idente-~ão ha. numero. 
mesma repartição em que -roi .averbada. a Va.e so pt•oceder á. ch:a.mad&. 
consigna.Qãt>, o pag~tmento da.. importa.ncia P1·ocedendo-se á chamada, verifica-se to
consignada., embora. a. remoção ou sabida. do rem·se ausentado os Srs • . Sá Peixoto, AniziO' 
funccionario para. servir fóra. da Capital Fe· de Abreu, Vh·gilio Brigido, Fonseca. e Silva, 
dcra.l: Abdon Milanez, Esmeraldino Bandeira, Arro
. ·§ 2. 0 A consign~ão cessará, .om c1ualquer xellas Galvão, Castro Itebello, Rodrigues Li· 
tempo, uma vez que o consignante se mostre ma, Eduardo Ramos, Her~ia. do Sl, lrineu 
quite com a sociedade. · ' .· . · . . Machado, Bulhões Marcial, Erico Coelho, Ca-

§ 3~~ O proceS$O _da.s àverbações das consi· logeras, Galeão Carva..lhal, Domingu~ deCas· 
gnações nas respectivas folhas de p:t-gamento;· tro, Hermen·egildo~ de Moraes, Carlot C:wai· 
e bem assim: a. da. extracção dos respectivos . canti, Marçal Escobat>, Barbosa. Lima. c Ger
cheques, será feito fóra das horas do expe.. mano Ha.sslochel', 
diente· e . se:pt prejuízo do sérviço_ publico. 

§ 4.o Semestralmente · a sociedade. ·recô· 
lherá, em dinheiro, aos cofres publicas a im· 
·porta.:Qcia. ~e. 600$ .para gratUlc~~o ao o_m
prega.do da DLrector1a. de Contab1hdade e ao 
iia Pagadoria incumbido; do processo das 
averbações· das consignações e extra.cção dos 
cheques. · 

O Sr. DJ.•iclo Filho (pela o'·dem)
Já terminou a votação, Sr. Presidente 7 

. 0 SR • PRESIDENTE - NâÔ~ senhor • 
0 ·S&. ·. BRICio·FILHO -En-tão, reservo-me 

para; quando .acabar a. votação, mandar a 
minba declaração de voto. 

São successiva.mente postos a votos e 
a.pprova.dos em 2• discussão os seguintes ar· 
tigos: .. 

Art. 2. o · A sociedade obriga-se a. . faildar 
estabeleoimentos·em condições-de fazerem os 
fornecimentos de generos de primeira. neces
sidade e artigos de uso ci vil.a.os consignantes 
por · preços · os mais. modicoa dentre os preços 
do mercado que -forem correntes. 

Art. · 3. o O servioo da sociedade será fisca.· 
liza.do por agente de nomeac;io ·. do Ministro 
da Fazenda, que . a. este apresentará . a.nnua.l
mente rela.torio circumstã.ncia.do, · info~man
d~ do modo pelo qua.l a ·sOciedade .tem cum
prido as disposições legaes que a. regem. 

§ 1. o Os concessionarios recolherão tri
mensalmente ao Thesouro Federal a. quan· 
tia que for estipulada. para o pagamento do 
fiscal. · 

§ 2. o No caso da inft•a.cçã.o ou inobservan
cia . das disposições lega.es que a regem, a so
ciedadeincorrerd. em multa do valor de 200$ 
a 1:000$, imposta pelo fiscal, com recurso 
para. o -Ministro da. Fazenda. 

Posto a votos, é a.pp~ova.do o seguinte: 
Art. 4. o Revoga,m-se as ~isposiQões em 

contrario. 

O Sr. p~ .. esidente-. Responderan1 
á chamada. 109 Srs. Deputados. 

Havendo numero, vae se prose6uir nas vo
tações. 

Vae se votar o art. · 4° do projecto: •Revo
gam-se as disposições em contrario. » 

Peço aos Jiobres Deputados que occupem 
os seus .Jogares ; . respo-nderam á chamada 
apenas 109 Srs. Deputados . .. 

Os senhores que approvam· o art. 4°, quei-
ram levantar-se. (Pausa.) . . · 

Votaram a favor do p1•ojecto 56 Srs. De-
putados e contra 33, total89. · · 

O 8r. PJ.•e•ldente - Nio ha. nu ... 
mero •. Vae se proceder á. chamada. · 

Procedendo-se <t chamada, verifica-se te
rem-se · au&entado os Srs. Sá Peixoto, João 
Gayoso; . Virgílio Brigido, Eduardo Studárt, 
Fonseca e - Silva, Abdon Milanez, . Esmeràh 
dino Bandeira, Moreira. Alves, Arroxella.s 
Galvã.o, Augusto de Freitas, R.:Jdrigues Lima., 
Eduardo Ramos,. Heredia de Sà, Corrêa 
Dutra, IrinaU. Machado, Bulhões Marcial, 
Oscar Godoy, Augusto de Vasoonaellos, E rico 
Coelho; Fidelis Alves; Joi.o Baptista, Henri- , 
qU:e Borges, Cruveuo· Ca.va.lca.ntl, Carlos Tei
xeira Brandão, Lamounier Godotredo, Calo
geras~ . Do mingues de · Castro, . LlJldolpho 
Serra, Carlos Cavalcanti, Carvalho Chaves, 
M&rça.l Escl)b~r, Bárbosa Lima, Ger~ano 
Ha.sslocher e Domingos Mascarenhas. ' -· -- · 

O Sr. Pre&idente - Responderam 
á chamada. 96 S1-s. Deputados. Não ba numero. 

Fica adiada. a votação. 
Passa-se á ma teria. em discussão. 
E' ·a.nnuriciadà a. discussão unica do parecer 

n • 36, de 1904, . indeferindo o requerimento: 
em que o alferes do 37° batalhão de infa.n- . 
ta.ria., José Vieira da. Rosa, pede dous annos 

· . • ) de licença, com todos os vencimentos, afim 
D Sr. ~rl_eJ.o Fll~o (pela ordem ·de fazer uma exploracão scientift.ca. no alto 

requel' verdicaçao da ~ota~o. ···.. . . . ... Pelotas e outros favores. . · 
Procedendo-se á ver1flcaçao, reconhece-se · · ,. .. . ' · 

terem votado a favor 68 e contra. 37, total . l~lp.guem pedindo a ~laYra, ê encerrada 
105. · · a diihussão-e adiada. • vot ~ 
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El annunciada a discussãounica:do parecer ex-secretario do Jardim Botanico bacharel 
n. 37, de 1904, indef@rindo o requerimento Joaquim Campos Porto, como director -in· 
em que D. G.uilhermina Carolina Maul pede terino do mesmo jardim, de 21 de ma1•ço a 21 
seis mezes de pt·azo para, em juizo, propor a de agosto de 1897 (28 discussio) ; 
acção de annullação de casamento, allegando Votação do projecto n. 192, de 1904, 
ignorar que incorrêra em prescripção. autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. a Ministerio dã Marinha o credito extraordi-
discussã.o e adiada a votação. · na rio de 1 :397$066, para pagamento ao ope

rario serralheiro-la.mpista Er~esto Luciano 
E' a.nnunciado,. em discussão unica, o pro- Martins da differenQa de vencimentos que -

jacto n. 205, de 1904, autorizando o Poder deixou de receber (2a. discussão) ; , 
Executivo a conceder a Bento José da Silv&, Votação do parecer n. 36, de 1904., inda· 
conducto1• de trem de 1 a. classe da Estrada de ferindo 0 requerimento em que 0 alferes 
Ferro Central do Brazil, um anno de licença, do 37o batalhão de infantaria José Vieira da. 
com o respectivo ordenado, em prorogação á.Ro ed d d r tod 
que lhe foi c.oncedida···por decreto n._ 1.078, ·. sa P e ous .annos e 1cença, com- os 

,os vencimentos, afim de fazer uma expio· -
de 20 de outubro de 1903, para tratar da sua ração scientifica no alto P~lotas, e outros fa-
saude, onde lhe convier· ·vores (discussãG> unica) ;· 

O Sr. Presidente - Este projecto Votação do parecer n. 37, de 1904, inde-
ostá em discussão unica e não em 2& discussão, ifer·indo o requerimento em que D. Gui
como sahiu publicado no.Diario 0/ficiat. 'lhermina Carolina Maul pede seis mezes de 

prazo para, em juizo, propô r a acoão de a n 
Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a :nullação de casamento, allegando ignorai!' 

discussão unica e adiada a ·votação. que incorrera em prescripção (discussão 
unica) ; · 

. O Sr. Pre&ldent.e-Não havendo Votação do projecto n. 205, de 1904, au-
nada mais a tratar, designo para amanhã a toriza.ndo 0 ·Poder Executivo a conceder a. 
seguinte ordem d.o 'dia: Bento José da Silva., conductor de trem dé 

Primeira parte (ate as 3 horas ou antes): Ia classe da Estrada de Ferro Central do 
Continuação da votação do projecto n. 145, Brazil, uin anuo de licença, com o re· 

d 90 ·tt· d ~ · · spectivo ordenado, em prorogação á que lhe 
e 1· . 4, pe~ml . m o ao:huncclOnarws civis foi concedida por decreto n. 1. 078, de 20 de 

federaes, actives ou inactivos, consignarem: outubro de 1903, ·p. ara tratar da sua saud.e, 
mensalmente á sociedade anonyrna «Coopera-: 
tiva Civil. dos Funccionarios PubLicas. Fe onde lhe convier (discussão unica); 
demes}> a.té dons terços dos seus ordenados, 3a discussão do projecto n. 121 A, de r904; 
para pagamento de fornecimentos que lhes (do Senado) tornando obrigatorias em toda. a. 
tenham sido feitos pela mesma somedade, . e· Republica. a va.ccinação e revaccinação 
dando outras providencias ; com pareceres contra a variola.. . 
dàs Commissões de Fazenda e lndustria e de Segunda parte (ás 3 horas ou antes): 
Orçamento (2a. discussão); 

- d · t . d . . . 2a. discussão do projecto n. 204, de 1904, 
Vot~çao o proJec 0 n. _190, e _1904, fixando a. despeza. do Ministerio da Justiça e 

a~t~r1za~do 0 Porler. Ex.e~nt:!:_vo a. abrir ao Neaocios Interiores para o exercicio de 1905 
Mm1ster10 da Industria, V1açao e Ob1•as Pu- o · ' 
blioas o credito ex-traordinario de 1:761$280, Levanta-se a sessão ás 2 horM e 35 mi-· 
pa.ra. pagamento da~. gratificação devida ao nutos da tarde. 
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